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III. METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
     Penelitian ini dilaksanakan di PT Erindo Mandiri yang 
berlokasi di  Jl. Dhamar Wulan 02 Desa Gambiran Prigen, 
Pasuruan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari hingga 
bulan Juni  2013. Pengolahan data dilaksanakan di 
Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya Malang. 

 
3.2 Prosedur Penelitian 
     Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan 
yang bisa diangkat menjadi tema atau topik penelitian. Pada 
penelitian ini akan diusulkan analisis kinerja karyawan 
berdasarkan bobot kriteria kinerja karyawan. Pengukuran bobot 
kriteria kinerja karyawan menggunakan ANP bertujuan untuk 
mengetahui kriteria yang tertinggi sampai terendah.  Adapun  
diagram alir prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 
 
3.2.1 Survei Pendahuluan dan Studi Literatur 
     Penelitian ini dimulai dengan survei pendahuluan di PT 
Erindo Mandiri, Pasuruan. Kegiatan survei dilakukan untuk 
mengidentifikasi gejala permasalahan yang bisa diangkat 
menjadi topik atau tema penelitian sehingga akan dapat 
digunakan sebagai acuhan dalam perumusan masalah 
khususnya pada bagian produksi Air Minum Dalam Kemasan 
(AMDK). Perumusan masalah dilakukan setelah diketahui 
kondisi  pabrik yang sebenarnya untuk memudahkan penelitian 
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sehingga survei pendahuluan ini menjadi penting untuk 
dilakukan. 
     Studi literatur juga dilakukan dalam menambah informasi dan 
landasan teori untuk pengidentifikasian masalah dalam 
penelitian. Studi literatur berasal dari buku-buku, majalah, 
penelitian terdahulu dan jurnal – jurnal. Pengambilan literatur 
dilakukan dari yang umum yaitu dari kegiatan analisis kinerja 
karyawan secara umum dengan kriteria-kriteria kerja dan 
metode yang digunakan, kemudian dipersempit dengan 
pengguna kriteria tertentu. Selain itu, dapat membantu 
menentukan metode yang dapat digunakan dalam pombobotan 
kriteria dengan menggunakan metode Analytic Network Process 
(ANP) dan rating scale. 

  
3.2.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 
     Tahapan ini berfungsi untuk mengidentifikasi masalah 
dilakukan dengan tujuan akan memberikan arah yang jelas bagi 
peneliti dalam menentukan langkah – langkah yang harus 
dilakukan selanjutnya. Masalah yang telah terindentifikasi yaitu 
sistem penilaian kinerja karyawan di PT Erindo Mandiri kurang 
komprehensif karena sangat  mengacu pada kompetensi soft 
skill tanpa melihat beberapa kriteria kompetensi yang mengacu 
pada kompetensi hard skill yang dimiliki oleh karyawan. Padahal 
kompetensi hard skill juga merupakan salah satu indikator 
penting dalam melakukan penilaian kinerja karyawan guna 
memenuhi standar dalam mengoperasikan mesin dan memiliki 
kemampuan dalam menyelesaikan aktifitas, sekaligus sebagai 
fungsi kendali (control) yang ada di bagian produksi, selain itu 
juga dapat digunakan sebagai standar acuan dalam recruitment 
karyawan baru untuk operator disalah satu bagian PT Erindo 
Mandiri.  
     Identifikasi masalah yang akan diselesaikan melalui 
penelitian ini adalah analisis kinerja karyawan dengan 
menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Metode 
ANP digunakan untuk mengukur bobot kriteria-kriteria kinerja 
yang telah ditentukan sehingga bobot kriteria tersebut akan 
dijadikan dasar dalam menganalisis kinerja karyawan. 
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Penggunaan bobot kriteria kinerja diharapkan dapat mengurangi 
subyektifitas penilaian kinerja. Kemudian dilanjutkan dengan 
melakukan penilaian kinerja setiap karyawan dengan 
menggunakan rating scale. 

 
3.2.3 Pendefinisian Sistem 
     Pada tahap ini ditentukan elemen yang digunakan untuk 
menyusun sistem penilaian kinerja karyawan. Sistem yang 
diteliti adalah sistem penilaian kinerja karyawan guna 
memperoleh nilai karyawan berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan sehingga akan didapatkan karyawan yang 
mempunyai kinerja terbaik. Elemen – elemen penyusun dari 
sistem penilaian kinerja karyawan yaitu karyawan, penilai yaitu 
atasan dan alat penilaian kinerja. Karyawan disini adalah 
karyawan kontrak pada bagian produksi AMDK di PT Erindo 
Mandiri. 
     Berdasarkan standar penilaian kinerja, maka akan dilakukan 
analisis kinerja karyawan pada karyawan kontrak pada bagian 
produksi AMDK di PT Erindo Mandiri. Penilaian kinerja 
dilakukan untuk mengukur kinerja karyawan berdasarkan bobot 
kriteria – kriteria kinerja yang telah ditentukan. Bobot-bobot 
kriteria kinerja akan dapat dijadikan acuan untuk tindakan 
selanjutnya, misalnya pelatihan atau kenaikan gaji maupun 
kenaikan jabatan. Analisis kinerja karyawan ini akan digunakan 
pada pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tindakan yaitu 
untuk pengangkatan karyawan tetap sebagai operator di bagian 
Produksi AMDK di PT Erindo Mandiri. 
 
3.2.4 Penentuan Batasan Masalah, Variabel, Asumsi dan 

Parameter 
     Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar 
permasalahan yang diteliti dapat lebih fokus pada tujuan 
penelitian dan tidak melebar pada pembahasan. Batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan masalah 
hanya dibatasi pada penghitungan bobot kriteria kompetensi. 
Berdasarkan bobot kriteria-kriteria kompetensi tersebut maka 
akan dilakukan penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi 
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serta karyawan yang dinilai hanya pada bagian  produksi Air 
Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berjumlah 30 orang 
karyawan kontrak. 
     Asumsi digunakan agar hasil penelitian sesuai dengan 
sistem yang nyata. Asumsi yang digunakan adalah manajemen 
yang terlibat langsung dalam penelitian ini dianggap mengetahui 
dan berkompetensi untuk menilai kinerja karyawan. Penilai yang 
melakukan penilaian kinerja karyawan ini berjumlah 2 (dua) 
orang yaitu kepala bagian personalia dan kepala bagian 
produksi yang mengerti dengan baik karyawan maupun job 
description karyawan tersebut. 
     Variabel merupakan objek pengamatan yang akan diteliti 
yang meliputi semua tindakan, perlakukan, kondisi, faktor, 
maupun keadaan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 
Kompetensi yang digunakan yaitu kompetensi yang dapat 
menilai kinerja seseorang yang langsung bekerja pada suatu 
objek pekerjaan, diharapkan akan menghasilkan suatu penilaian 
kompetensi dari masing – masing individu. Parameter dalam 
penelitian ini yaitu penilaian kriteria kompetensi adalah skala 
prioritas pada jenis-jenis kompetensi yang dinilai. Pada 
penelitian ini akan dibuat model penilaian berdasarkan 
kompetensi kinerja lapang di PT Erindo Mandiri tingkat 
karyawan pelaksana.  

 
3.2.5  Identifikasi Kriteria Kompetensi 
     Identifikasi kriteria kompetensi yang digunakan dilakukan 
dengan melakukan interview pada Kepala bagian produksi yang 
bertujuan untuk mengetahui kondisi lapang maupun kondisi 
karyawan kontrak yang ada disalah satu bagian tersebut. 
Karyawan tersebut digunakan sebagai indikator pelaku 
kompetensi. Kompetensi yang digunakan disini merupakan 
karakteristik personal yang berkaitan dengan kinerja seseorang 
ditempat kerja. Dari kriteria kompetensi ini akan dijadikan dasar 
dalam penilaian karyawan yang akan dilakukan sehingga perlu 
diketahui hubungan antar kriteria. Adapun kelompok kompetensi 
yang akan diajukan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 
3.1. 
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Tabel  3.1 Kelompok Kompetensi 

No. 
Kelompok 

Kompetensi/ 
Cluster 

Kriteria 
Kompetensi/ 

Node 
Keterangan 

1.  Task skills 

(Keterampilan 
melaksanakan  
tugas-tugas 
rutin/pekerjaan)(TS) 
 

a. Mampu 
memenuhi 
tingkat 
kehadiran 
(TS1) 

 
b. Datang dan 

pulang tepat 
waktu (TS2) 

 
c. Mampu 

mengoperasika
n mesin (TS3) 

 
 
 
 
 
d. Mampu 

menjaga 
kebersihan 
area kerja 
(TS4) 

 

Absensi penuh sesuai 
hari kerja yang telah 
ditetapkan, apabila tidak 
hadir ada alasan yang 
jelas  
 
Tidak terlambat sesuai 
jam kerja yang telah 
ditetapkan (ontime) 
 
Mempunyai kemampuan 
dalam mengoperasikan 
mesin dengan benar 
sesuai instruksi kerja 
sehingga proses produksi 
dapat berjalan dengan 
lancer 
 
Mempunyai kemampuan 
dalam menjaga 
kebersihan pada area 
kerja 
 

2. Task Management 
Skills (Keterampilan 

mengelola 
tugas/pekerjaan) 
(TM) 

a. Mampu 
menyelesaikan 
tugas sesuai 
target (TM1) 

 
 
b. Mampu 

menyelesaikan 
tugas secara 
efisien (TM2) 
 

c. Mampu 
melaporkan 
data aktivitas 
produksi 
secara akurat 
(TM3) 

Bertanggungjawab dalam 
pencapaian target 
produksi sesuai dengan 
waktu yang telah 
diberikan 
 
Mempunyai kemampuan 
dalam menyelesaikan 
tugas secara  efisien 
 
 
Mempunyai kemampuan 
melaporkan data aktivitas 
produksi hasil kerja 
secara akurat pada form 

yang telah disediakan 
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No. 
Kelompok 

Kompetensi/ 
Cluster 

Kriteria 
Kompetensi/ 

Node 
Keterangan 

 
3. Contingency 

management skills 

(Keterampilan 
mengantisipasi 
kemungkinan) (CM) 

a. Mampu 
melakukan 
perawatan 
mesin (CM1) 
 
 

b. Mampu 
mendeteksi 
gejala 
kerusakan 
mesin (CM2) 

 
c. Mampu 

melakukan 
perbaikan 
mesin (CM3) 

 

Mempunyai kompetensi 
dalam perawatan mesin 
yang dioperasikan 
 
 
 
Mengetahui gejala atau 
sebab kerusakan mesin 
dan dapat memberi 
penjelasan kerusakan 
terkait 
 
Mampu memperbaiki 
mesin jika dalam kondisi 
trouble ringan 

 

4. Job/role 
environment skills 

(Keterampilan untuk 
bekerja sama serta 
memelihara 
kenyamanan 
lingkungan kerja) 
(RE) 
 

a. Mampu 
bekerjasama 
dengan 
karyawan lain 
(RE1) 
 

b. Mampu 
menjalin 
komunikasi 
dengan baik 
(RE2) 

 
c. Mampu 

menerima dan 
melaksanakan 
instruksi kerja 
dari atasan 
dengan baik 
(RE3) 

 

Mempunyai kemampuan 
menjalin hubungan 
kerjasama  dengan baik 
antar sesama karyawan 
 
 
Mempunyai 
mkemampuan 
berkomunikasi dengan 
baik antar sesama 
karyawan 
 
Mempunyai kemampuan 
memahami instruksi atau 
perintah kerja dari atasan 
dengan baik 

Sumber : Data primer diolah (2013) 
 
 

Tabel  3.1 Kelompok Kompetensi (lanjutan) 
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3.2.6  Penyusunan Kuisioner 
     Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) 
macam. Kuesioner tersebut terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu : 
1. Bagian pertama berisi tingkat kepentingan atau bobot untuk 

masing-masing kriteria penilaian karyawan. Untuk 
menguantifikasikan data yang bersifat kualitatif digunakan 
skala perbandingan secara berpasangan. Skala 
perbandingan berpasangan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
Pembobotan menggunakan skala nilai mulai dari 1-9. 

Tabel 3.2 Skala Dasar Perbandingan Berpasangan 
Tingkat 

kepentingan 
Definisi Penjelasan 

1 Sama pentingnya Dua elemen mempunyai 
pengaruh yang sama besar 
terhadap tujuan 

 
3 

 
Sedikit lebih penting 

 
Pengalaman dan penilaian 
sedikit menyokong satu 
elemen dibandingkan elemen 
lain 

 
5 

 
 Lebih penting 

 
Pengalaman dan penilaian 
menyokong satu elemen 
dibandingkan elemen yang lain 

7 Sangat lebih penting  

 
Satu elemen yang kuat 
disokong dan dominan terlihat 
dalam praktek 

 
9 

 
Mutlak lebih penting 

 
Bukti yang mendukung elemen 
yang satu terhadap elemen 
lain memiliki tingkat penegasan 
tertinggi yang menguatkan 

 
2,4,6,8 

 
Nilai tengah diantara dua 
nilai keputusan yang 
berdekatan 
 

Nilai ini diberikan bila ada dua 
kompromi diantara dua pilihan 

Sumber : Bayazit (2006) 
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2. Bagian kedua untuk mengetahui informasi tentang karyawan 
yang akan dinilai oleh penilai berdasarkan kriteria-kriteria 
penilaian kompetensi. Penyusunan skala kuisioner 
kompetensi menggunakan Rating Scale (Skala Peringkat) 
yang berskala 1 sampai 5. Arti skala kompetensi tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Skala Penilaian Kompetensi Karyawan 
Skala penilaian Keterangan 

1 Unsatisfactory performance (Tidak Memuaskan/Jelek) 

2 Improvement Desired (Perlu Perbaikan/Sedang) 

3 Meets Expectation (Memenuhi Harapan/Cukup) 

4 Exceeds Expectation (Melebihi Harapan/Baik) 

5 Outstanding Performance (Luar Biasa/Amat baik) 

Sumber : Nurmianto dan Siswanto (2006) 
Skala penilaian kompetensi digunakan sebagai dasar dalam 
pembuatan kuisoner kedua. Skala penilaian diperlukan untuk 
penilaian langsung oleh atasan ternilai guna memperoleh nilai 
total kompetensi tiap karyawan. 
 
3.2.7 Pengumpulan Data 
a. Responden 

Responden Penilai/ Subyek: Responden penilai yang akan 
dipilih dalam penilaian kinerja karyawan pada kegiatan 
penelitian ini adalah pihak yang dianggap berkompeten 
untuk melakukan penilaian kinerja karyawan dengan cara 
mengisi formulir kuesioner. Pihak yang kompeten adalah 
Kepala bagian personalia dan Kepala bagian produksi. 

b. Teknik pengumpulan data 
1. Organizational Record 

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara 
mempelajari informasi yang terdapat dalam dokumen – 
dokumen perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan 
kegiatan penelitian. Informasi yang dibutuhkan adalah 
data penilaian kinerja karyawan terbaru sebagai bahan 
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dalam penelitian serta pembanding dalam hasil 
penelitian agar data bersifat lebih kuantitatif. 

2. Kuesioner 
Merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan 
atau menyebarkan pertanyaan kepada responden, 
dengan harapan mereka akan memberikan respon 
terhadap pertanyaan yang diberikan. Responden ahli 
dalam penelitian ini adalah Kepala bagian personalia, 
Kepala bagian produksi, dan karyawan tidak tetap 
meliputi karyawan kontrak bulanan, perjanjian kerja 
waktu tertentu (PKWT), serta pekerja harian lepas (PHL) 
pada bagian produksi AMDK. 

3. Wawancara 
Merupakan metode yang dilakukan melalui proses tanya 
jawab secara langsung antara pewawancara atau 
responden penilai yaitu Kepala bagian personalia dan 
Kepala bagian produksi. 

4. Studi Literatur  
 Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari literatur yang berupa laporan, jurnal, buku-
buku dan tulisan berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dan dipakai untuk membandingkan antara teori 
dengan praktek langsung di lapang. 

 
3.2.8 Analisis Data 
     Tahapan setelah data yang dibutuhkan terkumpul antara lain: 
tahap pemodelan, pembobotan, pengolahan hasil pembobotan 
dan normalisasi dari limit matrix. Pengolahan data akan 
dilakukan dengan menggunakan software superdecision. 
Variabel pada superdecision disebut cluster, sedangkan 
parameter disebut sebagai node.  
a. Tahap pemodelan 

Pemodelan akan menjadi dasar pada pembuatan kuesioner 
untuk menentukan bobot prioritas pada seluruh keterkaitan 
yang ada. Tahap pemodelan sendiri terdiri dari beberapa 
langkah yaitu menentukan cluster dan node yang 
digunakan. Menentukan keterkaitan yang terjadi antar 
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cluster dan node yang telah teridentifikasi serta dilakukan 
penggambaran model jaringan. Keterkaitan node dalam 
cluster kompetensi (inner depedence) yaitu hubungan yang 
terjadi dalam satu cluster, sedangkan keterkaitan yang 
terjadi antar node dan cluster (outer dependence). Dari 
hubungan dan ketekaitan yang terjadi pada  inner 
depedence dan outer dependence didapatkan model 
jaringan penilaian kinerja berdasarkan kompetensi 
perusahaan yang dapat dilihat pada Gambar 3.2. Jaringan 
dalam model tersebut menunjukkan adanya keterkaitan 
yang terjadi antar cluster dan node yang telah teridentifikasi. 
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Bobot Prioritas 

Keterkaitan Antar Cluster 

Bobot Prioritas 

Keterkaitan antar node 

Pembobotan dengan ANP 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Pembobotan ANP 
 
b. Tahap pembobotan 

Pembobotan dilakukan pada seluruh keterkaitan antar 
cluster dan node yang memiliki lebih dari satu keterkaitan 
pada setiap cluster. Pembobotan ANP menggunakan 
metode perbandingan berpasangan antar dua elemen 
dengan 9 (sembilan) skala hingga semua elemen yang ada 
tercakup. untuk mendapatkan suatu nilai tertentu dari 
semua nilai responden dilakukan perhitungan rata-rata 
geometrik, secara sistematis dapat dituliskan dalam 
persamaan berikut :  

 gij= √∏ 𝑎𝑖𝑗(𝑘)𝑚
𝑘=1

𝑚
  ………………………..………………….(1) 

Keterangan: 
gij  : rata-rata geometrik pendapat gabungan  
aij  : nilai skala perbandingan antara kriteria ke i dan 
ke j 
m  : jumlah responden 

c. Tahap bobot prioritas keterkaitan antar cluster dan node 
Hasil bobot prioritas yang diolah terlebih dahulu adalah 
hasil pembobotan keterkaitan antar cluster. Bobot prioritas 
yang diperolah akan disusun pada clustermatrix. Bobot 
prioritas keterkaitan didapatkan dengan menghitung vecktor 
prioritas (VP) dengan rumus: 

         VP= 
1

𝐽 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 …………………………….........................… (2) 

Keterangan:  
VP = vektor prioritas 
J   = jumlah tiap variabel 

Normalisasi Limiting Matrix 

Bobot Prioritas Akhir Kriteria Kompetensi 
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Setelah didapatkan vektor prioritas (VPi) dilakukan 
perhitungan nilai eigen maksimum (λ maks) dengan 
rumus:  

         λmaks=∑(jumlah kolom ke-j) x Vp untuk i=j …………..…(3) 
Keterangan: 
λmaks = nilai eigen maksimum 

Untuk mengukur konsistensi hasil perbandingan 
berpasangan dilakukan pencarian nilai Consistency Ratio 
(CR), yaitu: 

       Consistency Ratio (CR)=
𝐶𝑖

𝑅𝑖
 ………………………………….(4) 

       Consistency Index (Ci)=
𝜆 𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
 …………………………….(5) 

 
Keterangan: 
RI    = random index (dapat dilihat pada Tabel 3.4) 
λ max  = nilai rata-rata dari keseluruhan kriteria 
n        = jumlah matriks perbandingan kriteria 
Ci  = Consistency index 

Tabel  3.4 Ketentuan Random Index (RI) 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indeks 
Acak 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Sumber : Santoso, dkk (2003) 

Matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio 
konsistensi (CR) ≤ 0,1. Jika nilai CR > 0,1 maka 
pertimbangan yang dibuat perlu diperbaiki. 

d. Cluster matrix dan unweight supermatrix 
Hasil bobot prioritas dari pembobotan keterkaitan antar 
cluster disusun pada cluster matrix. Setelah penyusunan 
pada cluster matrix, pembobotan dilanjutkan pada 
keterkaitan antar node yang disusun pada matrix yang 
sesuai dengan selnya. Supermatrix yang diperoleh 
merupakan supermatrix yang masih belum terbobot 
(unweighted supermatrix), oleh karena itu perlu dilakukan 
pembobotan untuk mendapatkan supermatrix yang terbobot 
(weighted supermatrix). 
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e. Tahap weight supermatrix 
Nilai cluster matrix digunakan untuk memberi bobot 
unweighted supermatrix. Untuk mendapatkan weighted 
supermatrix adalah dengan mengalikan nilai dari sel cluster 
matrix dengan nilai di setiap sel unweighted supermatrix.  

f. Tahap limiting matrix 
Setelah diperoleh weighted supermatrix, langkah 
selanjutnya adalah mencari limiting matrix untuk 
mendapatkan nilai prioritas stabil. Limiting matrix diperoleh 
dengan cara memangkatkan supermatrix dengan dirinya 
sendiri hingga nilai bobot dinyatakan stabil. Nilai bobot 
dinyatakan stabil bila dominasi antar elemen telah 
terdistribusi pada keseluruhan matrix. 

g. Tahap normalisasi limiting matrix 
Tahap akhir adalah dengan menormalisasi limiting matrix. 
Normalisasi dilakukan untuk mengetahui kontribusi nilai 
bobot prioritas akhir seluruh node pada clusternya masing-
masing. Penetapan nilai unweighted supermatrix, weighted 
supermatrix, limiting matrix dan normalisasi limiting matrix 
dilakukan dengan menggunakan bantuan software 
superdecision 2.0.8. 

 
3.2.9 Penilaian Kinerja Karyawan 
     Setelah mendapatkan hasil pembobotan dari kriteria 
penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode ANP, 
bobot tiap kriteria tersebut akan digunakan dalam menilai kinerja 
karyawan dengan bantuan software Ms. Excell. Penilaian 
dilakukan oleh penilai (atasan) terhadap kinerja karyawannya 
dengan menggunakan skala penilaian kinerja (rating scale). 
Skala penilaian kinerja karyawan dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
Lembaran penilaian akan diisi oleh atasan langsung dengan 
menandai tanggapan yang paling sesuai untuk setiap kriteria 
kompetensi. Tanggapan – tanggapan penilai diberikan dengan 
nilai numerik agar memungkinkan skor rata – rata dihitung dan 
dibandingkan dengan karyawan lainnya.  
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    Bobot kriteria yang didapatkan akan dikalikan dengan nilai 
dari setiap kriteria. Perhitungan untuk mendapatkan skor dari 
tiap kriteria kompetensi adalah sebagai berikut: 
Skor = bobot x nilai………………………………………….....….(6) 
Keterangan:  
Skor = nilai akhir suatu kriteria penilaian kinerja 
Bobot =inilai numerik dari perbandingan antar kriteria 

kompetensi 
Nilai = skala penilaian berdasarkan metode penilaian rating 

scale 
Selanjutnya dihitung nilai prestasi kinerja karyawan dengan 
rumus: 

Nilai prestasi kinerja =∑ 𝑎skor(skor tiap kriteria kompetensi) ..(7) 
 

Skala nilai yang digunakan dalam penilaian dapat dilihat pada 
Tabel 3.5. 
Tabel 3.5 Skala nilai yang digunakan dalam penilaian 

No Skala Nilai Kategori Interval Nilai 

1 
2 
3 

  4 
5 

A 
B 
C 
D 
E 

Kinerja sangat tinggi 
Kinerja tinggi 

Kinerja sesuai standar 
Kinerja rendah 

Kinerja tidak efektif 

4,20 < n ≤ 5,00 
3,40 < n ≤ 4,20 
2,60 < n ≤ 3,40 
1,80 < n ≤ 2,60 

1 < n ≤ 1,80 

Sumber: Data primer diolah (2013) 
 
3.2.10 Kesimpulan dan Saran 
     Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari laporan yang 
berisi hasil-hasil utama dan pada dasarnya menjawab 
permasalahan atau tujuan penelitian yang diajukan. Saran 
merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya atau saran 
untuk pihak perusahaan yang menyajikan hal-hal relevan yang 
terkait dengan hasil (temuan) penelitian/kajian yang dilakukan. 

Tabel  3.1 Kelompok Kompetensi (lanjutan) 

 


