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1. Konsep Penilaian dan Memaksimalkan Kinerja 

1.1. Pengertian dan Fungsi Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawainya. 

Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah untuk memberikan feedback kepada 

pegawai dalam upaya memperbaiki tampilan kerjanya dan upaya meningkatkan produktivitas 

organisasi, dan secara khusus dilakukan dalam kaitannya dengan berbagai kebijaksanaan 

terhadap pegawai seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan, dan lain-

lain. Sehingga, penilaian kinerja dapat menjadi landasan untuk penilaian sajauh mana kegiatan 

MSDM seperti perekrutan, seleksi, penempatan, dan pelatihan dilakukan dengan baik dan apa 

yang akan dilakukan kemudian seperti dalam penggajian, perencanaan karier, dan lain-lainnya 

yang tentu saja merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam manajemen sumber 

daya manusia.  

Penilaian hendaknya memberikan gambaran akurat mengenai prestasi kerja karyawan 

sehingga untuk mencapai tujuan ini sistem penilaian harus mempunyai hubungan dengan 

pekerjaan (jon related), praktis, mempunyai standar-standar dan menggunakan berbagai ukuran 

yang dapat diandalkan. Job related berarti bahwa sistem menilai perilaku-perilaku kritis yang 

mewujudkan keberhasilan perusahaan. Sedangkan suatu sistem disebut praktis bila dipahami 

atau dimengerti oleh para penilai dan karyawan. Di samping harus job related dan praktis, 

evaluasi prestasi kerja memerlukan standar-standar pelaksanaan kerja (performance standard) 

dengan mana prestasi kerja diukur. Agar efektif, standar hendaknya berhubungan dengan hasil-

hasil yang diinginkan pada setiap pekerjaan. Lebih lanjut, evaluasi juga memerlukan ukuran-

ukuran prestasi kerja yang dapat diandalkan (performance measures). Berbagai ukuran ini, agar 

berguna, harus mudah digunakan, reliabel dan melaporkan perilaku-perilaku kritis yang 

menentukan prestasi-prestasi kerja.1 

Suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat 

yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya 

adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja 

                                                            
1 T. Hani Handoko. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta. hal 138 



sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan 

masyarakat semuanya memperoleh manfaat.2 

Arti pentingnya penilaian kinerja adalah: 

1. Perbaikan kinerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-

tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui feedbackyang diberikan oleh 

organisasi. 

2. Penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk mengkompensasi pegawai secara 

layak sehingga dapat memotivasi mereka. 

3. Keputusan untuk penempatan, yaitu dapat dilakukannya penempatan pegawai sesuai 

dengan keahliannya. 

4. Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui kelemahan-

kelemahan dari pegawai sehingga dapat dilakukan program pelatihan dan pengembangan 

yang lebih efektif. 

5. Perencaanaan karier, yaitu organisasi dapat memberikan bantuan perencanaan karier bagi 

pegawai dan menyelaraskannya dengan kepentingan organisasi. 

6. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan, yaitu kinerja yang tidak 

baik menunjukkanadanya kelemahan dalam penempatan sehingga dapat dilakukan 

perbaikan. 

7. Dapat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan, yaitu kekurangan 

kinerja akan menunjukkan adanya kekurangan dalam perancangan jabatan. 

8. Meningkatkan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada pegawai, yaitu dengan 

dilakukannya penilaian yang objektif berarti meningkatkan perlakuan yang adil bagi 

pegawai. 

9. Dapat membantu pegawai mengatasi masalah yang bersifat eksternal, yaitu dengan 

penilaian kinerja atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kinerja yang 

jelek, sehingga atasan dapat membantu menyelesaikannya. 

10. Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan 

diketahuinya kinerja pegawai secara keseluruhan, ini akan menjadi informasi sejauh mana 

fungsi sumber daya manusia berjalan dengan baik atau tidak. 

                                                            
2 Schuler, Randall S dan Susan E, Jackson.1996. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 6. Jilid 2  



1.2. Penilaian Kinerja Sebagai Peningkatan Kinerja 

Yang dijelaskan dalam arti pentingnya penilaian kinerja di atas terlihat dengan jelas bahwa 

penilaian kerja tidak hanya sekadar menilai, yaitu mencari pada aspek apa pegawai kurang atau 

lebih, tetapi lebih luas lagi, yaitu membantu pegawai untuk mencapai kerja yang diharapkan oleh 

organisasi dan berorientasi pada pengembangan pegawai/organisasi. Untuk itu beberapa kegiatan 

yang merupakan bagian integral dengan penilaian kinerja dilakukan. Dalam hal ini adalah: 

1. Penetapan sasaran kinerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat kemudahan yang 

sedang, dan berbatas waktu. 

2. Pengarahan dan dukungan oleh atasan. 

3. Melakukan penilaian kinerja. 

Sasaran yang tidak jelas, di samping tidak menunjukkan bagaimana mencapainya, tidak 

akan memotivasi pegawai untuk mencapainya dan yang jelas akan mempersulit kegiatan 

penilaian. Oleh karena itu, sasaran harus jelas dan terukur. Tugas tersebut juga harus cukup 

menantang dalam arti tidak terlalu sukar dan tidak terlalu muda, sebab terlalu sukar akan 

membuat frustasi, malas, dan kurang termotivasi, demikian pula jika terlalu muda. Berbatas 

waktu berarti target pencapaiannya harus ditentukan secara jelas. 

Dalam kaitannya dengan motivasi kerja, bahwa sasaran jelas, terstruktur, dan sedang akan 

meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mencapainya, Victor vroom dalam teori motivasi 

expentasi mengatakan bahwa salah satu unsur penting dalam motivasi adalah kemungkinan 

bahwa seseorang dapat mencapai kinerja yang diharapakn, yang disebut dengan expectancy, di 

samping adanya hubungan yang jelas antara kinerja dengan reward/imbalan yang didapat, serta 

imbalan yang didapat sesuai dengan bentuk yang sangat diinginkan pada saat ini. 

Dalam proses pencapaian tujuan tersebut harus ada dukungan pula dari atasan berupa 

pengarahan, dukungan sumber daya seperti memberikan peralatan yang memadai sebagai sarana 

untuk memudahkan pencapaian tujuan yang ingin dicapai, dan pendampingan, bimbingan, 

pelatihan, serta pengembangan. 

 Kegiatan di atas jelas akan mempermudah dilakukannya penilaian dan kemungkinan 

penilaian yang lebih objektif, Akan dapat dilakukan. Dengan penilaian yang objektif, feedback 

akan tepat, dan melalui feedback yang tepat diharapkan terjadi perubahan perilaku ke arah 

peningkatan produktivitas kerja yang diharapkan. 



 

1.3. Proses Penilaian Kinerja 

Bila penilaian kinerja harus dikaitkan dengan usaha pencapaian kinerja yang diharapkan, maka 

terlebih dulu harus ditentukan tujuan-tujuan setiap pekerjaan, kemudian penentuan 

standar/dimensi-dimensi kinerja serta serta ukurannya, diikuti dengan penentuan metode 

penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. 

1. Penentuan Sasaran 

Penentuan sasaran harus spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Di 

samping itu perlu pula diperhatikan proses penentuan sasaran tersebut, yaitu diharapkan sasaran 

tugas individu dirumuskan bersama-sama antara atasan dan bawahan. 

2. Penentuan Standar Kinerja 

Pentingnya penilaian kinerja menghendaki penilaian tersebut harus benar-benar objektif, yaitu 

mengukur kinerja pegawai yang sesungguhnya, yang disebut dengan jobrelated. Artinya, 

pelaksanaan penilaian harus mencerminkan pelaksanaan 

3. Penentuan Metode dan Pelaksanaan Penilaian 

Metode yang dimaksudkan di sisni adalah pendekatan atau cara serta perlengkapan yang 

digunakan seperti formulir dan pelaksanaannya. Metode-metode itu seperti metode 

perbandingan, tes, dan lain-lain. 

4. Evaluasi Penilaian 

Ini adalah bagian dari atasan dalam memberikan umpan balik kepada pegawai mengenai aspek-

aspek kinerja yang harus diubah dan dipertahankan serta berbagai tindakan yang harus diambil, 

baik oleh perusahaan maupun pegawai dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan 

datang. 

1. Pegertian Prestasi Kerja 

Membahas mengenai motivasi kerja, tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai 

prestasi kerja.Karena motivasi kerja merupakan bagian yang terpenting dari tingkah laku kerja 

tersebut.Prestasi kerja dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. 

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 



kesungguhan serta waktu.3 

 

2. Penilaian Prestasi Kerja 

 

Ukuran terakhir keberhasilan dari suatu departemen personalia adalah prestasi kerja.Karena baik 

departemen itu sendiri maupun karyawan memerlukan umpan balik atas upayanya masing-

masing, maka prestasi kerja dari setiap karyawan perlu dinilai. Oleh karena itu Penilaian prestasi 

kerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

Menurut Heidrahman dan Suad Husnan (1990:126), Faktor-faktor prestasi kerja yang perlu 

dinilai adalah sebagai berikut : 

1. Kuantitas Kerja 

Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada, yang perlu diperhatikan bukan hasil 

rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan. 

2. Kualitas kerja 

Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. Biasanya diukur melalui 

ketepatan, ketelitian, ketrampilan, kebersihan hasil kerja. 

3. Keandalan 

Dapat atau tidaknya karyawan diandalkan adalah kemampuan memenuhi atau mengikuti 

instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan dan kerjasama 

4.Inisiatif 

Kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan saran-saran 

untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan. 

5. Kerajinan 

Kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan juga yang bersifat rutin. 

6. Sikap 

Perilaku karyawan terhadap perusahaan atau atasan atau teman kerja 

7.Kehadiran 

Keberadaan karyawan di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu/jam kerja yang telah 

ditentukan.  

 
                                                            
3 Hasibuan,  Malayu S.P.1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Gunung Agung. 



Kegunaan Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan 

umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Oleh karena itu kegunaan 

penilaian prestasi kerja dapat dirinci sebagai berikut: 

1.Perbaikan Prestasi Kerja 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan departemen personalia 

dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka. 

2. Penyesuaian-Penyesuaian Kompensasi 

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalammenentukan kenaikan upah, 

pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya. 

3.Keputusan-Keputusan Penempatan 

Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau 

antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. 

4. Kebutuhan-Kebutuhan Latihan dan Pengembangan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga, prestasi yang 

baik mungkin mencerminkan potensi yang harus di kembangkan. 

5. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Umpan balik prestasi kerja mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu tentang jalur karier 

tertentu yang harus diteliti 

6. Penyimpangan-Penyimpangan Proses Staffing 

Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing 

departemen personalia 

7.Ketidak-akuratan Informasional 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis 

jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem informasi 

manajemen personalia.Akibatnya keputusan-keputusan yang diambil menjadi tidak tepat. 

8. Kesalahan-Kesalahan Desain Pekejaan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. 

Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. 

9.KesempatanKerja yang Adil 

Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal 



diambil tanpa diskriminasi. 

10. Tantangan-Tantangan Eksternal 

Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan kerja seperti keluarga, 

kesehatan, kondisi finansial atau masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi, 

departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan.4 

Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja diartikan sebagai ukuran keberhasilan dari karyawan. Kinerja dikonsepsikan sebagai 

perilaku seseorang dalam menetapkan sasaran kerja, pencapaian target sasaran kerja, cara kerja 

dan sifat pribadi seseorang. Kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan 

kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi dalam 

menghasilkan sesuatu.5 

Sumber daya manusia sebagai aktor yang berperan aktif dalam menggerakkan organisasi dalam 

mencapai tujuannya.Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para 

pelaku yang terdapat dalam organisasi, untuk berkinerja dengan baik.Kinerja perorangan 

(individual performance) dengan kinerja organisasi (corporate performance) terdapat hubungan 

yang erat. Dengan perkataan lain bila Kinerja karyawan (individual performance) baik maka 

kemungkinan besar kinerja organisasi (corporate performance) juga baik. Kinerja karyawan 

akan baik bila ia mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena gaji atau diberi 

upah yang sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan masa depan yang lebih baik. 

(Prawirosentono ; 1999 : 47) 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Simamora (1995 : 53) memberikan definisi kerja karyawan sebagai tingkat hasil kerja karyawan 

dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerja yang diberikan. Dengan kata lain kinerja adalah 

hasil kerja karyawan dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang 

ditentukan. 

 Kinerja secara umum dipengaruhi tiga faktor, yaitu : 

 Faktor individual yang terdiri dari : kemampuan dan keahlian latar belakang, demografi. 

                                                            
4 T. Hani Handoko. 1987. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta. hal 135-136 
5 T. Hani Handoko. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta. hal 21 



 Faktor psikologis yang terdiri dari  persepsi, attitude, personality,pembelajaran. 

 Faktor organisasi yang terdiri dari sumber daya, kompensasi, penghargaan, struktur, job 

design.6 

Dari uraian di muka maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja individu adalah hasil kerja 

karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah 

ditentukan. Hal tersebut akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja (work 

effort) dan didukung oleh organisasi.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

 Sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja). Sikap mental yang dimiliki seorang 

karyawan akan memberikan pengaruh terhadap kinerjanya. Sikap mental yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja yang 

dimiliki seorang karyawan. 

 Pendidikan. Pendidikan yang dimiliki seorang karyawan mempengaruhi kinerja karyawan 

tersebut. Semakin tinggi pendidikan seorang karyawan maka kemungkinan kinerjanya juga 

semakin tinggi. 

 Ketrampilan. Karyawan yang memiliki ketrampilan akan mempunyai kinerja yang lebih 

baik dari pada karyawan yang tidak mempunyai ketrampilan. 

 Kepemimpinan. Kepemimpinan manajer memberikan pengaruh terhadap kinerja 

karyawannya. Manajer yang mempunyai  kepemimpinan yang baik akan dapat 

meningkatkan kinerja bawahannya. 

 Tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan karyawan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya apabila mempunyai 

penghasilan yang sesuai. 

 Kedisiplinan. Kedisiplinan yang kondusif dan nyaman akan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. 

                                                            
6 Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ke-3. Yogyakarta: STIE YKPN. 



 Komunikasi. Para karyawan dan manajer harus senantiasa menciptakan komunikasi yang 

harmonis dan baik. Dengan adanya komunikasi yang baik maka akan mempermudah dalam 

menjalankan tugas perusahaan. 

 Sarana pra sarana. Perusahaan harus memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana yang 

dapat mendukung kinerja karyawan. 

 Kesempatan berprestasi. Adanya kesempatan berprestasi dalam perusahaan dapat 

memberikan motivasi kepada karyawan untuk selalu meningkatkan kinerja.7 

2. Manfaat terhadap Perbaikan Kinerja  

Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar bagi mereka mengetahui manfaat yang 

dapat mereka harapkan. (Rivai & Basri, 2004:55) 

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian adalah: 

1. Orang yang dinilai (karyawan) 

2.Penilai (atasan, supervisor, pimpinan, manager, konsultan) dan 

3.Perusahaan. 

Manfaat bagi karyawan yang dinilai 

Bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja adalah 

(Rivai&Basri,2004 :58), antara lain: 

a. Meningkatkan motivasi. 

b. Meningkatkan kepuasan hidup. 

c. Adanya kejelasan standard hasil yang diterapkan mereka. 

d. Umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif. 

e. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. 

f. Pengembangan tantang pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih besar, membangun 

kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin. 

g. Adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atas . 

h. Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi. 

i. Kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan bagaimana mereka 

mengatasinya. 

j. Suatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan dan apa yang perlu untuk dilaksanakan untuk 
                                                            
7 Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju 



mencapai harapan tersebut. 

k. Adanya pandangan yang lebih jelas tentang konteks pekerjaan. 

l. Kesempatan untuk mendiskusikan cita-cita dan bimbingan apa pun dorongan atau pelatihan 

yang diperlukan untuk memenuhi cita-cita karyawan. 

m. Meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif dengan atasan. 

 

Manfaat bagi penilai (supervisor/manager/penyelia) 

Bagi penilai, manfaat pelaksanaan penilaian kinerja (Rivai&Basri, 2004 : 60) adalah; 

a. Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk 

perbaikan manajeman selanjutnya. 

b. Kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan 

departemen yang lengkap. 

c. Memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan 

manajer sendiri, maupun pekerjaan dari bawahannya. 

d. Identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang nilai pribadi. 

e. Peningkatan kepuasan kerja . 

f. Pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan, tentang rasa takut, rasa grogi, harapan, dan 

aspirasi mereka. 

g. Menigkatkan kepuasan kerja baik terhadap karyawan dari para manajer maupun dari para 

karyawan. 

h. Kesempatan untuk menjelaskan tujuan dan prioritas penilai dengan memberikan pandangan 

yang lebih baik terhadap bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar 

kepada perusahaan. 

i. Meningkatkan rasa harga diri yang kuat diantara manajer dan juga para karyawan, karena telah 

berhasil mendekatkan ide dari karyawan dengan ide para manajer. 

j. Sebagai media untuk mengurangi kesejangan antara sasaran individu dengan sasaran kelompok 

atau sasaran departemen SDM atau sasaran perusahaan. 

k. Kesempatan bagi para manajer untuk menjelaskan pada karyawan apa yang sebenarnya 

diingikan oleh perusahaan dari para karyawan sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, 

menempatkan dirinya, dan berjaya sesuai dengan harapan dari manajer. 

l. Sebagai media untuk menigkatkan interpersonal relationship atau hubungan antara pribadi 



antara karyawan dan manajer. 

m. Dapat sebagai sarana menimgkatkan motivasi karyawan dengan lebih memusatkan perhatian 

kepada mereka secara pribadi. 

n. Merupakan kesempatan berharga bagi manajer agar dapat menilai kembali apa yang telah 

dilakukan sehingga ada kemungkinan merevisi target atau menyusun prioritas kembali. 

o. Bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi atau perubahan tugas karyawan. 

 

Manfaat bagi perusahaan 

Bagi perusahaan, manfaat penilaian adalah, (Rivai&Basri, 2004 : 62) antara lain: 

a. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan karena: 

1) Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai budaya perusahaan.; 

2) Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas; 

3) Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan keterampilan dan 

keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan 

keterampilan karyawan. 

b. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing 

karyawan; 

c. Meningkatkan kualitas komunikasi; 

d. Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan; 

e. Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan; 

f. Peningkatan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

karyawan; 

g. Harapan dan pandangan jangka panjang dapat dikembangkan; 

h. Untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan; 

i. Kemampuan menemu kenali setiap permasalahan; 

j. Sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu dihargai oleh perusahaan; 

l. Budaya perusahaan menjadi mapan. Setiap kelalaian dan ketidakjelasan dalam membina sistem 

dan prosedur dapat dihindarkan dan kebiasaan yang baik dapat diciptakan dan dipertahankan. 

Berita baik bagi setiap orang dan setiap karyawan akan mendukung pelaksanaan penilaian 

kinerja, mau berpartisipasi secara aktif dan pekerjaan selanjutnya dari penilaian kinerja akan 

menjadi lebih baik; 



m. Karyawan yang potensil dan memungkinkan untuk menjadi pimpinan perusahaan atau 

sedikitnya yang dapat dipromosikan menjadi lebih mudah terlihat, mudah diidentifikasikan, 

mudah dikembangkan lebih lanjut, dan memungkinkan peningkatan tanggung jawab secara kuat; 

n. Jika penilaian kinerja ini telah melembaga dan keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi 

lebih besar, penilaian kinerja akan menjadi salah satu sarana yang paling utama dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Strategi Meningkatkan Kinerja 

Meningkatkan kinerja karyawan adalah hal yang sangat fundamental untuk mencapai hasil 

maksimal untuk perusahaan dan untuk memberikan kepuasan kepada para konsumen atau 

pelanggan. Untuk lebih bisa memahami hal tersebut di bawah ini akan di jelaskan tentang 

pengertian kinerja karyawan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan cara 

meningkatkan kinerja karyawan. 

1. Menyiapkan seseorang pada suatu saat mampu diserahi tugas yang sesuai 

2. Memperbaiki kondisi seseorang yang merasa sedang ada kekurangan pada dirinya 

diharapkan mampu mengemban tugas sebagaimana mestinya. 

3. Mempersiapkan seseorang untuk diberi tugas tertentu yang lebih berat dari tugas yang 

sedang dikerjakan 

4. Melengkapi seseorang dengan hal-hal yang mungkin timbul disekitar tugasnya, baik yang 

langsung maupun yang tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugasnya. 

5. Menyesuaikan seseorang kepada tugas yang mengalami perubahan 

6. Menambah keyakinan dan percaya dari kepada seseorang bahwa dia adalah orang yang 

sesuai dengan tugas yang sedang diembannya. 

7. Meningkatkan wibawa seseorang dari pandangan bawahan maupun orang lain baik teman 

sejawat maupun para relasinya 

8. Menciptakan suasana kerja yang enjoy. 

9. Berikan kebebasan sekaligus batasan. 

10. Berikan penghargaan atas kesinambungan.
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