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2.1 Teori Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur atau 6 M 

yaitu : man, money, methode, materials,machines, dan market (Malayu, 2009). 

Unsur man (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu 

manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM 

yang merupakan terjemahan dari Man Power Management. Manajemen yang 

mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau 

manajemen personalia (personnel management) (Malayu, 2009).   

MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari 

hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM 

adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, 

fokus yang mempelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan 

tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam 

setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu 

terwujudnya suatu organisasi (Malayu, 2009).  

 

2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menunjukkan tugas dan 

kewajiban yang dilaksanakan oleh organisasi besar maupun kecil dalam rangka 

pengadaan dan pengkoordinasian sumber daya manusianya. Fungsi-fungsi 

sukmber daya manusia mencakup berbagai aktivitas yang berpengaruh secara 

signifikan pada semua bagian didalam organisasi (Heru, 2010). 

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dimaksudkan 

antara lain untuk memperbaiki dan meningkatkan (Heru, 2010) : 

1. Kualitas kehidupan kerja 

2. Produktivitas 



II-2 
 

3. Kepuasan sumber daya manusia 

4. Pengembangan sumber daya manusia 

5. Kesiapan untuk berubah 

Pemimpin dan kepemimpinan berkaitan erat dengan usaha manajemen 

bahkan menjadi unsur inti dari organisasi, manajemen dan administrasi. Fungsi-

fungsi manajemen meliputi empat peristiwa yaitu (Malayu,1987) : 

1. Planning ( perencanaan) 

Perencanaan atau Planning adalah kegiatan menentukan sebelumnya 

sasaran yang ingin dicapai dan memikirkan cara serta sarana-sarana 

pencapaiannya. Alokasi sumber-sumber yang terbatas merupakan dasar 

prinsipil bagi perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan 

menentukan terlebih dahulu kegiatan- kegiatan apa yang harus dilakukan, 

bagaimana cara melakukannya dan siapa yang harus melaksanakan semua 

kegiatan. Perencanaan harus meliputi segi teknis, ekonomis, sosial, dan 

pelayanan. Jadi perencanaan menjembatani status sekarang dengan sasaran 

yang ingin dicapai pada masa mendatang. 

2. Organizing (pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada 

dengan landasan konsepsi yang tepat dan penentuan masing-masing fungsi           

(persyaratan tugas,tata kerja, tanggung jawab, dan antar relasi dari fungsi-

fungsi) sehingga merupakan satu totalitas system dimana bagian yang satu 

menunjang dan bergantung ( saling bergantung ) pada bagian lainnya. 

Dengan adanya sistem pembagian kerja dalam tugas – tugas khusus atau 

spesialisasi akan bisa dicapai penghematan waktu, keterampilan yang lebih 

tinggi dan maksimalisasi kecepatan kerja. 

3. Actuating ( penggerakan, aktualisasi) 

Aktualisasi atau pengarahan nyata merupakan kegiatan pengendalian 

penggerakan semua sumber dalam usaha mencapai sasaran. Merupakan 

penyatuan suatu usaha dan penciptaan kejasama sehingga tujuan dapat 

dicapai dengan lancer dan lebih efesien. 
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4. Control (pengawasan) 

Pengawasan atau supervisi perlu dilaksanakan agar para pengikut dapat 

bekerjasama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum 

organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengukur mengukur hasil 

pekerjaan dan menghindari penyimpangn – penyimpangan jika perlu 

segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut. 

 

2.3  Motivasi  

 Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau 

menggerakan. Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya 

manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana 

caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara 

produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan 

(Hasibuan, 2010) 

Menurut M. Manullang,(2001 dikutip oleh Agustina, 2009), motivasi 

merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer memberikan inspirasi, 

semangat dan dorongan kepada orang lain. Dalam hal ini karyawan untuk 

mengambil tindakan-tindakan, pemberian dorongan ini bertujuan untuk 

menggiatkan orang-orang karyawan agar mereka bersemangat dan dapat 

mencapai hasil sebagaimana dikehendaki dari orang-orang tersebut.  

 Menurut Heidyrachman (2000 dikutip oleh Agustina, 2009), motivasi 

adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri seseorang yang 

menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya.  

 Definisi lain tentang motivasi menurut Winardi, motivasi adalah keinginan 

yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan 

tindakan-tindakan Moekijat,(2000 dikutip oleh Agustina, 2009), motivasi adalah 

sebagai pengaruh terhadap tingkah laku dan apabila kita menerima faham bagian 

yang tersebar dari pada pengaruh terhadap tingkah laku manusia ini adalah pada 

kebutuhan dasar M. Manullang,( 2001 dikutip oleh Agustina, 2009).  

Teori motivasi menurut Ashar,(2004 dikutip oleh Agustina, 2009) adalah 

Teori Herarcy of Need Abraham Maslow, Maslow mengutarakan hasil pemikiran 
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bahwa pada intinya manusia mempunyai 5 tingkat kebutuhan (hierarchy of needs) 

sebagai berikut : 

1. Kebutuhan fisiologis (faal), seperti kebutuhan untuk makanan dan 

minuman, kebutuhan akan udara segar (oksigen).  

2. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk 

dilindungi dari bahaya dan ancaman fisik. 

3. Kebutuhan Sosial, kebutuhan ini mencakup memberi dan menerima 

persahabatan, cinta kasih, rasa memiliki (belonging).  

4. Kebutuhan harga diri, terdiri dari dua jenis yaitu faktor internal meliputi 

kebutuhan harga diri, kepercayaan diri, otonomi, dan kompetensi. Faktor 

eksternal meliputi kebutuhan untuk dikenali dan diakui (recognition) dan 

status. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri, meliputi kebutuhan untuk menjadi kreatif, 

kebutuhan untuk dapat merealisasikan potensinya secara penuh.  

 

2.3.1 Faktor Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik adalah perilaku yang terbentuk karena ada suatu 

kepentingan dari dalam dirinya sendiri, faktor motivasi intrinsik yang dianalisis 

pada penelitian ini terdiri dari faktor-faktor tanggung jawab, kejujuran, dan 

pengembangan antara lain: 

1. Tanggung jawab 

Pemberian tanggung jawab kepada setiap karyawan harus diikuti dengan 

pemberian wewenang terhadap pelaksanaan tugas masing-masing. 

Indikator-indikator untuk mengukur variabel ini : 

a. Tingkat keberhasilan yang dicapai oleh setiap karyawan, baik tentang 

ketepatan waktu atau kualitas produk yang dihasilkan. 

b. Upaya yang dilakukan setiap karyawan untuk mengatasi masalah-

masalah yang berhubungan dengan pekerjaan yang dihadapi. 
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2. Kejujuran 

Kejujuran atas keberhasilan pelaksanaan tugas atau prestasi yang dicapai 

setiap karyawan oleh pimpinan dapat menciptakan kegairahan kerja. 

Indikator-indikator untuk mengukur kejujuran :  

a. Tanggapan pimpinan terhadap keberhasilan tugas secara lisan.  

b. Pemberian tugas dengan tanggung jawab yang lebih sebagai wujud 

dari penghargaan kepada karyawan yang berprestasi.  

c. Tindak lanjut dari organisasi atas pemberian penghargaan sehubungan  

3. Pengembangan 

Setiap karyawan yang telah memiiki masa kerja dan kemampuan yang 

cukup harus diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. 

Karyawan harus diberikan harapan atau kesempatan untuk 

mengembangkan karirnya. Indikator untuk mengukur variabel ini antara 

lain :  

a. Kemampuan melaksanakan pekerjaan yang semakin meningkat dan 

bervariasi.  

b. Tingkat kemampuan karyawan untuk mengikuti latihan dan 

pendidikan guna peningkatan karir.  

 

2.3.2 Faktor Motivasi Ekstrinsik  

Faktor motivasi ekstrinsik adalah perilaku yang terbentuk akibat adanya 

keinginan yang terbentuk akibat adanya keinginan mendapatkan ganjaran materi 

atau sosial atau untuk menghindari suatu hukuman. Faktor motivasi ekstrinsik 

yang dianalisis pada penelitian ini terdiri dari faktor-faktor insentif, lingkungan 

kerja, keamanan dan hubungan.  

1. Hak 

Hak karyawan harus disesuaikan dengan hasil yang dicapai dalam 

menyelesaikan pekerjaannya baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun 

waktu. Indikatornya antara lain :  

a. Pembagian tugas yang menghasilkan imbalan jasa disamping gaji 

kepada para karyawan.  
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2. Lingkungan kerja  

Lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan harus diciptakan 

sehingga karyawan dapat bekerja dengan tenang dan konsentrasi, sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas kerja. Indikator-indikatornya antara 

lain: 

a. Ketenangan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.  

b. Kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.  

c. Seringnya karyawan meninggalkan tempat kerja.  

3. Keamanan  

Para karyawan membutuhkan keamanan dalam bekerja, baik keamanan 

secara langsung ditempat bekerja maupun keamanan untuk tidak 

kehilangan pekerjaan. Indikator-indikatornya antara lain :  

a. Tingkat kehilangan atau kerusakan barang, peralatan, atau berkas yang 

ada baik milik kantor maupun milik pribadi.  

b. Tingkat perlindungan dari organisasi baik terhadap kecelakaan, 

masalah hukum, maupun perlindungan yang berbentuk asuransi.  

c. Tingkat PHK atau pensiun dini yang dilakukan organisasi.  

4. Hubungan  

Hubungan yang baik dengan atasan, semua karyawan maupun lingkungan 

sekitar harus dipelihara dalam suasana yang harmonis. Sehingga akan 

menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Indikator-indikatornya 

adalah :  

a. Koordinsi antar karyawan, antar bagian, maupun atasan bawahan 

dalam masalah pekerjaan.  

b. Hubungan antar keluarga baik sesama karyawan maupun antara atasan 

dan bawahan.  

c. Hubungan di luar yang bersifat lintas sektoral dengan instansi lain.  

d. Hubungan sosial dengan masyarakat lingkungan sekitar.  
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2.4 Variabel Terikat  

Kinerja merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas yang dapat diukur. 

Variabel ini dinilai dari kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, dan ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan tugas. Indikator dari kinerja karyawan adalah 

(Agustina, 2009): 

1. Pengetahuan karyawan tentang pekerjaan. 

2. Pembuatan rencana kerja dalam melaksanakan pekerjaan dan sebagai 

bahan evaluasi hasil pekerjaan. 

3. Kuantitas atau volume pekerjaan yang dapat diselesaikan. 

4. Kualitas pekerjaan, berkaitan dengan ketelitian dan standar kualitas yang 

telah ditetapkan. 

5. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

6. Keberanian dalam menyampaikan pernyataan atau pendapat. 

7. Keputusan yang diambil dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah. 

 
2.5 Metode Pengumpulan dan Pengukuran Data  

Pada penelitan ini penulis melakukan pengumpulan data, dengan cara 

instrumen kuesioner, dalam hal ini penulis menggunakan kuesioner untuk 

mengumpulkan data primer dalam bentuk pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan 

yang memberi kebebasan kepada responden untuk memberi jawaban, sebuah 

pertanyaan hanya  bisa diberikan diantara pilihan yang sudah tersedia. Sedangkan 

pengukuran data yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan skala likert 

dengan kriteria skor sebagai berikut :  

Tabel 2.1 Skala Penilaian 

Skala Tingkat Persetujuan 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Cukup (C) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 
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2.6 Manajemen Kinerja 

Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan 

memastikan komuniasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa 

yang diperlukan oleh organisasi,manajer dan pekerja untuk berhasil. 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

pada ekonomi (Amstrong, 1998). Dengan demikian kinerja adalah tentang 

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. 

 

2.6.1 Perencanaan Kinerja  

Perencanaan kinerja merupakan titik awal dari suatu siklus manajemen 

kinerja, dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis 

organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. 

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, bagaimana 

menyediakan sumberdaya yang diperlukan dan kapan harus dilakukan sehingga 

tujuan dapat dicapai. Perencanaan strategis adalah proses memformulasikan, 

mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan 

organisasi mencapai tujuan. 

 

2.6.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja  

Tujuan dan sasaran kinerja bersumber pada visi, misi dan rencana stategis 

suatu organisasi. Kinerja suatu organisai, tim atau individu dilakukan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan sasaran kinerja adalah untuk 

menjamin agar proses kinerja dapat berlangsung seperti diharapkan dan 

tercapainya prestasi kerja tinggi. 

1. Tujuan Kinerja  

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, 

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

tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah aspirasi. 
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Perencanaan kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan 

mengklarifikasi tujuan yang hendak  dicapai organisasi terlebih dahulu. 

Pada dasarnya terdapat banyak tujuan dalam suatu organisasi, tujuan 

tersebut dapat dinyatakan dalam berbagai angkatan, dimana tujuan pada 

jenjang diatasnya menjadi acuan dan dijabarkan dalam tujuan pada 

tingkatan dibawahnya secara berjenjang. Tujuan di tingkat bawah 

memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan jenjang diatasnya yaitu :  

a. Corporate level merupakan tingkatan dimana tujuan dihubungkan 

dengan maksud, nilai-nilai dan rencana stategis dari organisasi secara 

menyeluruh untuk dicapai.  

b. Senior management level merupakan tingkatan dimana tujuan pada 

tingkat ini mendefenisikan kontribusi yang diharapkan dari tingkat 

manajemen senior untuk mencapai tujuan dari organisasi. 

c. Business unit,functional atau department level merupakan tingkatan 

dimana tujuan pada tingkatan ini dihibungkan dengan tujuan organisasi 

target dan proyek yang harus diselesaikan oleh unit bisnis, fungsi atau 

departemen. 

d.  Team level merupakan tingkatan dimana tujuan tingkat tim 

dihubungkan dengan maksud dan akuntabilitas tim dan kontribusi yang 

diharapkan dari tim. 

e. Individual level yaitu tingkatan dimana tujuan dihubungkan pada 

akuntabilitas pelaku, hasil utama atau tugas pokok yang mencerminkan 

pekerjaan individual dan fokus pada hasil yang diharapkan untuk 

dicapai dan kontribusinya pada kinerja tim, departemen atau 

organisasi. 

2. Sasaran kinerja sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara 

spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa 

sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. Sebagai sasaran suatu 

kinerja mencakup unsur-unsur diantaranya : 

a. The performers yaitu orang yang menjalankan kinerja. 
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b. The action yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh 

performer 

c. A time element menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan 

d. An evaluation method tentang cara penilaian bagaimana hasil 

pekerjaan dapat dicapai 

e. The place menunjukkan tempat dimana pekerjaan dilakukan 

 

2.6.3  Elemen Proses Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah suatu usaha dari organisasi dalam pencapaian 

kinerja karyawan yang diharapkan. Elemen-elemen dalam proses penilaian kinerja 

menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2002) adalah meliputi; menentukan 

tujuan-tujuan dari setiap pekerjaan, penentuan standar atau dimensi-dimensi 

kinerja serta ukurannya, penentuan metode penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. 

1. Penentuan Sasaran 

Dalam penentuan sasaran atau tujuan, sebaiknya dilakukan secara spesifik, 

terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Dalam proses 

penentuan sasaran, diperlukan adanya koordinasi antara atasan dengan 

bawahannya. 

2. Penentuan Standar Unjuk Kerja 

Menentukan standar unjuk kerja berarti menentukan dimensi-dimensi yang 

menunjukan perilaku kerja yang sedang dinilai. Penilaian perilaku 

didasarkan kepada aspek-aspek penilaian. 

3. Penentuan Metode dan Pelaksanaan Penilaian. 

Metode adalah pendekatan atau cara serta perlengkapan yang digunakan 

seperti formulir dan pelaksanaannya. 

4. Evaluasi Penilaian 

Evaluasi penilaian merupakan pemberian umpan balik mengenai aspek-

aspek kinerja yang harus diubah dan dipertahankan serta beberapa 

tindakan yang harus diambil, baik oleh organisasi maupun karyawan 

dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. 
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2.6.4 Aspek-Aspek Penilaian Kinerja dan Standar Pekerjaan 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005) mengemukakan bahwa aspek-aspek 

yang dinilai dalam kinerja adalah sebagai berikut: 

1.  Kesetiaan 

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, 

dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan 

menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari 

rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. 

2.  Prestasi kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaan. 

3. Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti 

pada bawahannya. 

4.  Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang 

diberikan ke padanya. 

5.  Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untuk menyelesaukan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih 

berdaya guna dan berhasil guna. 

6.  Kerjasama 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama 

dengan karyawan lainnya secara vertikal dan horizontal di dalam maupun 

di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik. 

7.  Kepemimpinan Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, 

berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan 

dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara 

efektif. 
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8.  Kepribadian 

Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang disukai, 

memberi kesan menyenangkan, memperhatikan sikap yang baik, serta 

berpenampilan simpatik dan wajar. 

9.  Prakarsa 

Penilai menilai kemampuan berpikir yang orsinal dan berdasarkan inisiatif 

sendiri untuk menganalisis, memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, 

dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya. 

10. Tanggung jawab dan kecakapan 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan 

kebijaksanaan, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang 

dipergunakannya, serta perilaku kerjanya. 

Adapun aspek-aspek standar pekerjaan terdiri dari aspek kuantitatif dan 

kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi: 

1.  Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

2.  Waktu yang dipergunakan atau lamanya menyelesaikan pekerjaan 

3.  Jumlah kesalahan dalam melakukan pekerjaan, dan 

4.  Jumlah dan jenis pemberian dalam bekerja 

 

2.6.5 Langkah-Langkah Dalam Peningkatan Kinerja 

Langkah-langkah dalam peningkatan kinerja menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara (2005) sebagai berikut: 

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. Dapat dilakukan melalui tiga 

cara, yaitu: 

1. Mengidentifikasi masalah melalui data dan informasi yang dikumpulkan 

terus-menerus melalui fungsi-fungsi bisnis. 

2. Mengidentifikasi masalah melalui karyawan. 

3. Memperhatikan masalah yang ada. 

b. Mengenal kekurangan dan tingkat keseriusan. Untuk memperbaiki keadaan 

tersebut, diperlukan beberapa informasi, antara lain: 
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1. Mengidentifikasi masalah setepat mungkin. 

2. Menentukan tingkat keseriusan masalah dengan mempertimbangkan : 

a. Harga yang harus dibayar bila tidak ada kegiatan. 

b. Harga yang harus dibayar bila ada campur tangan dan penghematan 

yang diperoleh apabila ada penutupan kekurangan kinerja. 

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab 

kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang 

berhubungan dengan karyawan itu sendiri. 

d. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab 

kekurangan tersebut. 

2.7 Penilaian Kinerja 

2.7.1  Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja 

Kinerja adalah pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja juga dapat pula dipandang 

sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai oleh seseorang ) dan 

kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). Penilaian kinerja (performance 

appraisal) adalah sitem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi 

kinerja seseorang atau kelompok (Marwansyah, 2010).  

Penilaian prestasi kinerja adalah suatu proses penilaian prestasi kinerja 

karyawan yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya (Dessler, 1997). Sedangkan menurut 

Handoko (1996) penilaian prestasi kinerja adalah proses mengevaluasi dan 

menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang 

pelaksanaan kerja mereka. 

Menurut Stoner et.al, (1996) penilaian prestasi kinerja adalah proses yang 

meliputi penetapan standar prestasi kerja, penilaian prestasi kerja aktual karyawan 

dalam hubungan dengan standar-standar ini, dan memberi umpan balik kepada 

karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan 

kemerosotan prestasi kerja.  
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Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang efektif bukanlah tugas yang 

sederhana. Penilaian kinerja harus menghindarkan perasaan “suka atau tidak 

suka” agar obyektifitas penilaian dapat terjaga. Kegiatan penilaian kinerja ini 

sangat penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan 

personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kinerja yang 

telah mereka capai. 

Gasperz (2002) mengemukakan bahwa kinerja memainkan peran bagi 

peningkatan suatu kemajuan atau perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu 

terhadap pengukuran fakta-fakta yang akan nmenghasilkan data dan apabila data 

itu dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat sehingga 

informasi itu dapat berguna bagi peningkatan pengetahuan para pimpinan dalam 

pengambilan keputusan.  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kinerja pada hakikatnya 

adalah suatu cara atau perbuatan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan untuk 

mencapai hasil tertentu. Perbuatan tersebut mencakup penampilan, kecakapan 

melalui prosedur tertentu yang berfokus pada tujuan yang hendak dicapai, serta 

dengan terpenuhinya standar pelaksanaan dan kualitas yang diharapkan.  

 

2.7.2. Prinsip Dasar Penilaian Kinerja 

Manajemen kinerja atau penilaian kinerja bekerja atas prinsip yang dapat 

dijadikan acuan bersama agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menurut 

Wibowo (2007) Prinsip dasar manajemen kinerja menjadi pondasi yang kuat bagi 

kinerja organisasi untuk mencapai tujuan. Sebagai prinsip dasar dalam manajemen 

kinerja adalah: 

1.  Kejujuran 

Kejujuran menampakkan diri dalam komunikasi umpan balik yang jujur di 

antara manajer, pekerja dan rekan kerja. Kejujuran termasuk dalam 

mengekspresikan pendapat menyampaikan fakta, memberikan 

pertimbangan dan perasaan. Kejujuran mempunyai beberapa segi dan 

tingkatan, dan mereka yang menggunakan proses penilaian untuk 
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menggali kebenaran secara luas dan dalam akan  memperoleh manfaat 

terbesar.  

Proses penilaian akan memperluas pemahaman bawahan dengan cara 

mengajak mereka untuk secara jujur menyatakan apa yang memotivasi 

mereka, apa yang mereka suka dan tidak suka tentang yang mereka 

lakukan, apa yang mereka inginkan dan apa yang menjadi kepentingan 

mereka dan bagaimana mereka harus dibantu. 

Sebaliknya manajer juga menceritakan kebenaran dalam hubungannya 

dengan bawahan tentang apa yang disuka dan tidak disuka tentang apa 

yang mereka kerjakan, apa apresiasinya terhadap pekerja, visi yang 

diberikan kepada mereka, persepsi dan pertimbangan tentang hambatan 

terhadap keberhasilan dan saran lainnya. 

2.  Pelayanan 

Setiap aspek dalam proses kinerja harus memberikan pelayanan kepada 

setiap stakeholder yaitu: pekerja, manajer, pemilik, dan pelanggan. Dalam 

proses manajemen kinerja, umpan balik dan pengukuran harus membantu 

pekerja dan perencanaan kinerja. Prinsip pelayanan merupakan tanda yang 

paling kuat untuk pengukuran, perencanaan, dan coaching pekerja. 

Satu aspek yang membingungkan dari prinsip pelayanan adalah bahwa apa 

yang diberikan manajer kepada pekerja mungkin dirasakan tidak baik dan 

mengecewakan mereka. Memberitahu orang lain tentang apa yang mereka 

tidak mau dengar dapat membuat mereka tidak bahagia. Akan tetapi, hal 

tersebut hanya membantu mengubah dan mandapatkan arah yang tepat. 

Belajar membantu orang lain dengan baik merupakan proses pembelajaran 

jangka panjang di mana manajer membantu orang lain agar menjadi lebih 

baik, dan belajar tentang apa yang dapat berjalan dan tidak bisa berjalan. 

Walaupun mungkin saja terjadi banyak kesalahan, tetapi perlu 

memperbaiki keterampilan, kompetensi, dan kemampuan dalam 

membantu orang lain. 
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3.  Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan prinsip dasar di belakang pengembangan 

kinerja. Dengan memahami dan menerima tanggung jawab atas apa yang 

mereka kerjakan dan tidak kerjakan untuk mencapai tujuan mereka, 

pekerja belajar tetang apa yang mereka perlu perbaiki. Pengembangan 

kinerja didasarkan pada anggapan bahwa pekerja dapat mempengaruhi 

hasilnya dengan memperbaiki kecakapan dalam kompetensi perilaku. 

Mereka tidak memerlukan izin untuk memperbaiki kompetensi. 

Nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Dari perspektif manajer, 

sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk memastikan keberhasilan 

bawahannya. Sudah tentu tidak seorangpun mampu mengontrol 

sepenuhnya nasibnya sendiri, tetapi dengan memfokuskan pada apa yang 

dapat mereka kontrol, orang meningkatkan kemungkinan mendapatkan 

manfaat dari keberhasilannya. 

4.  Bermain 

Manajemen kinerja menggunakan prinsip bahwa bekerja sama dengan 

bermain. Dengan prinsip bermain, dalam manajemen kinerja orang 

mendapatkan kepuasan dari apa yang mereka kerjakan. Apabila tidak 

menerapkan prinsip bermain, bekerja akan menjadi beban. Timbul beban 

dalam dirinya adanya suatu perasaan bahwa mereka harus bekerja, mereka 

tidak mempunyai pilihan dan pekerjaan mereka tidak dihargai. 

Implikasi untuk pengembangan kinerja adalah bahwa kinerja harus 

didorong menggunakan proses sebagai sarana untuk menciptakan 

kepuasannya sendiri dalam hubungannya dengan pekerja. Hal tersebut 

dilakukan melalui interaksi diantara orang 

sehingga penyelesaian kreatif dilahirkan, dan lingkungan kerja yang 

dinamis dan kreatif diciptakan. 

 

2.7.3 Penilaian Prestasi Kinerja 

Penilaian prestasi kinerja adalah suatu proses penilaian prestasi kinerja 

karyawan yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan 



II-17 
 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya (Dessler, 1997). Sedangkan menurut 

Handoko (1996) penilaian prestasi kinerja adalah proses mengevaluasi dan 

menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan- 

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang 

pelaksanaan kerja mereka. 

Menurut Stoner et.al, (1996) penilaian prestasi kinerja adalah proses yang 

meliputi penetapan standar prestasi kerja, penilaian prestasi kerja aktual karyawan 

dalam hubungan dengan standar-standar ini, dan memberi umpan balik kepada 

karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan 

kemerosotan prestasi kerja.  

 

2.8 Faktor-Faktor atau Kriteria-Kriteria Penilaian Kinerja 

Dari berbagai teori-teori yang telah diuraiakn diatas, maka terdapat faktor 

atau kriteria yang menjadi poin-poin dalam penilaian prestasi kinerja karyawan 

agar penilaian tersebut bersifat objektif berdasarkan prestasi atau hasil kerja yang 

ditunjukkan masing-masing karyawan. Faktor-faktor atau kriteria-kriteria yang 

dapat dijadikan acuan guna mengukur kinerja karyawan yaitu (Gasperz, 2002) : 

1.  Faktor kualitas kerja. Indikator faktor ini antara lain adalah ketelitian dan 

kerapian kerja, kecepatan penyelesaian kerja, ketrampilan, dan kecakapan 

kerja. 

2.  Faktor kuantitas kerja. Merupakan kemampuan kuantitatif karyawan 

dalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan dan tugas yang 

dilakukan. 

3.  Faktor pengetahuan. Meninjau kemampuan karyawan dalam memahami 

hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. 

4.  Faktor keandalan. Mengukur kemampuan dan keandalan dalam 

melaksanakan tugas, menjalankan peraturan, melakukan inisiatif, dan 

disiplin. 

5.  Faktor kehadiran. Melihat partispasi karyawan dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan. 
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6.  Faktor kerjasama. Meninjau bagaimana karyawan mampu bekerja dengan 

orang lain dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Dari faktor-faktor di atas, maka faktor-faktor tersebut dapat 

diklasifikasikan masing-masing ke dalam kategori kemampuan kerja. 

Dengan demikian, faktor-faktor penilaian kinerja tersebut dapat 

dikelompokkan dan dikenali ke dalam 2 kemampuan kerja yang nantinya juga 

akan diketahui bobot untuk masing-masing kemampuan kerja berdasarkan 

kebutuhan perusahaan. Sehingga perusahaan lebih mudah menentukan bobot serta 

menilai kriteria atau faktor penilaian kerja tesebut dalam 2 kemampuan kerja yang 

berbeda. 

 

2.9 Uji Validitas 

Apriyanri (2011) Validitas mengandung pengertian sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dipakai untuk melakukan pengukuran. Dalam 

penentuan validitas ada 3 hal yang penting yang harus dipenuhi, yaitu kriteria 

pengukuran harus relevan, isi pengukuran harus relevan, dan cara pengukuran 

harus relevan. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menguji tiap faktor 

yang dibentuk oleh instrumen. Penguji ini dilakukan dengan menguji tiap faktor 

yang dibentuk oleh instrumen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis faktor yang terdapat dalam program Statistical Product for Service 

Solution (SPSS) 16.0 for Windows. Analisa faktor ini digunakan karena 

merupakan analisa statistik yang mampu menggambarkan hubungan yang terdapat 

dalam setiap faktor variabel. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 ..................(2.1) 

 

 

Dimana :  

rXY = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua 

variabel yang dikorelasikan.   

X = Skor untuk pernyataan yang dipilih  

𝑟 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛∑𝑋
2
− (∑𝑋)2}{𝑛∑𝑌

2
− (∑𝑌)2}

 

 



II-19 
 

Y      = Skor total  

n      = Jumlah responden 

 

Tabel 2.2 Koefesien Korelasi 

Besarnya Nilai Interpretasi 

Antara 0.800 sampai dengan  1.00 Sangat Kuat 

Antara 0.600 sampai dengan  0.800 Kuat 

Antara 0.400 sampai dengan  0.600 Sedang 

Antara 0.200 sampai dengan  0.400 Rendah 

Antara 0.000 sampai dengan  0.200 Sangat Rendah 

(Sumber : Sugiyono, 2006) 

 

2.10 Uji Reliabilitas 

Setelah uji validitas dilakukan maka di uji reliabilitas yang bias disebut uji 

keadaan dengan memperhatikan koefisien keadaan adalah untuk mengetahui 

tingkat konsistensi jawaban responden. Metode yang digunakan untuk mengatur 

reliabilitas alat ukur adalah dengan menghitung nilai alpha cronback, dimana 

nilainya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1. Yaitu metode perhitungan 

reliabilitas yang dikembangkan oleh Cronbach (1979). 

Nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item angket 

yang valid. Item yang tidak valid tidak dilibatkan dalam pengujuan reliabilitas 

instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang 

diperoleh > 0.60. ada pendapat lain yang mengemukakan baik atau buruknya 

reliabilitas instrument dapat dikonsultasikan dengan nilai r table. (Imam Ghozali, 

2002, Aplikasi Analisa Multivariat dengan program SPPS, Semarang. 

Untuk menentukan keeratan hubungan dari perhitungan koefisien 

reliabilitas, maka digunakan kriteria sebagai berikut (Guilford dan Benjamin, 

1978): 

1. Kurang dari 0.2  : Hubungan yang sangat kecil dan bias diabaikan 

2. 0.2 - < 0.40 : Sangat kecil (tidak erat) 

3. 0.4 - < 07  : Hubungan cukup erat 

4. 0.7 - < 0.9  : Erat (reliable) 

5. 0.9 - < 1.0  : Sangat erat 
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6. 1  : Sempurna   

 Setelah dilakukan pengujian terhadap data hasil penyebaran kueisioner, 

maka dapat diketahui tingkat validitas dan reliabilitas data kuesioner tersebut. 

Jika data yang diambil belum valid maka perlu dilakukan perancangan kembali 

terhadap kuesioner yang disebarkan, atau data-data yang tidak valid telah 

mewakili data yang dimaksud. Tetapi, jika data sudah valid maka dapat 

melanjutkan ke tahap selanjutnya.   

 

2.11 Analisis Regresi  

2.11.1 Sejarah Analisis Regresi  

 Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada 

tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki 

tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi, orang tua yang pendek memiliki 

anak-anak yang pendek pula. Kendati demikian. Ia mengamati bahwa ada 

kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi 

secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau 

orang tua yang amat pendek cenderung bergerak kearah rata-rata tinggi populasi. 

Inilah yang disebut hokum Golton mengenai regresi universal. Dalam bahasa 

galton, ia menyebutkan sebagai regresi menuju mediokritas. Hukum regresi 

semesta (law of universal regression) dari Galton diperkuat oleh temannya Karl 

Pearson, yang mengumpulkan lebih dari seribu catatan tinggi anggota kelompok 

keluarga. Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah 

(yang) pendek lebih besar dari pada tinggi ayah mereka, jadi “mundurnya” 

(regressing) anak laki-laki yang tinggi maupun yang pendek serupa kea rah rata-

rata tinggi semua laki-laki. Dengan kata lain Galton, ini adalah “kemunduran kea 

rah sedang”. 

 

2.11.2 Regresi Linier 

Analisis ini bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai untuk 

pasangan data serta dapat digunakan untuk membuat model dan menyelediki 

hubungan antar dua variabel atau lebih. Skala variabel yang diukur rasio atau 
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interval. Pada dasarnya analisis regresi adalah pembuatan model matematika, 

secara umum model regresi ada dua jenis, yaitu model linear atau model non 

linear. Namun disini penulis hanya akan membahas regresi linier, dimana :  

Y = a + b (X)   ...........................................(2.2) 

Keterangan : 

Y = variable dependent  

X = variable independent 

a =   konstanta dari regresi yaitu perpotongan antara garis regresi dengan            

sumbu Y ( Saat X = 0 ); 

b = koefisien regresi merupakan arah garis regresi menunjuk besarnya perubahan 

var. Independen yang mengakibatkan perubahan var. Dependen. ( a dan b 

merupakan nilai tetap untuk satu regresi) 

Bila garis regresi diperoleh dari sampel dan digunakan untuk meramalkan 

garis regresi populasi, maka rumus di atas berubah menjadi sbb: 

Y = a + b X      ...........................................(2.3) 

Beberapa literature menyebut variabel independen sebagai variabel bebas 

dan variabel dependen sebagai variabel terikat. Tetapi secara jelas yang disebut 

variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, 

sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Misalnya dalam persamaan konsumsi (C = a + b Y), diketahui bahwa besarnya 

nilai konsumsi (C) dipengaruhi oleh jumlah pendapatan (Y). Dengan demikian 

yang disebut dengan variabel independen adalah Jumlah Pendapatan (Y) dan yang 

menjadi variabel dependen adalah Konsumsi (C). Yang perlu mendapatkan 

perhatian dalam menentukan variabel independen dan variabel dependen adalah 

jangan “terpaku” pada notasi dalam suatu persamaan regresi, karena masing-

masing literature menggunakan notasi sendiri-sendiri. Besarnya pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari nilai koefisien 

regresinya. Pengaruh tersebut perlu diukur dan jika variabel independen 

mempunyai nilai tertentu maka variabel dependen tidak selalu pasti berada dalam 
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nilai tertentu, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mencapai nilai tertentu 

(Wesley,1991). 

 

2.11.3 Persyaratan Penggunaan Model Regresi 

Model kelayakan  regresi linear didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Model regresi dikatakan layak  jika angka signifikansi pada ANNOVA 

sebesar < 0.05. 

2. Predictor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan 

ini diketahui jika angka Standard Error of Estimate < Standard Deviation. 

3. Koefesien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan Uji T. 

Koefesien regresi signifikan jika T hitung > T table (nilai kritis). 

4. Tidak boleh terjadi multikolinieritas, artinya tidak boleh terjadi korelasi 

yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas. Syarat ini 

hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel bebas lebih 

dari satu. 

5. Tidak terjadi otokorelasi. Terjadi otokorelasi jika angka Durbin dan 

Watson (DB) sebesar < 1 dan > 3. 

6. Keselerasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai r2
 

semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik. Jika nilai 

mendekati 1 maka model regresi semakin baik. Nilai r2
 mempunyai 

karakteristik diantaranya: 1) selalu positif, 2) Nilai r2
 maksimal sebesar 1. 

Jika Nilai r2
 sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. 

Maksudnya seluruh variasi dalam variabel Y dapat diterangkan oleh model 

regresi. Sebaliknya jika r2
 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier 

antara X dan Y. 

7. Terdapat hubungan linier antara variabel bebas (X) dan variabel 

tergantung (Y). 

8. Data harus berdistribusi normal. 

9. Data berskala interval atau rasio. 
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2.11.4 Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan 

antara peubah respon (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi lebih dari satu prediktor (variabel independen).  

Regresi linier berganda hampir sama dengan regresi linier sederhana, 

hanya saja pada regresi linier berganda variabel bebasnya lebih dari satu variabel 

penduga. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas 

hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y 

atas X. Jika pada regresi sederhana hanya ada satu variabel dependen (Y) dan satu 

variabel independen (X), maka pada kasus regresi berganda, terdapat satu variabel 

dependen dan lebih dari satu variabel independen. Dalam praktek bisnis, regresi 

berganda justru lebih banyak digunakan, selain karena banyaknya variabel dalam 

bisnis yang perlu dianalisis bersama, juga pada banyak kasus regresi berganda 

lebih relevan digunakan (Wesley,1991). 

 Dalam banyak kasus yang menggunakan regresi berganda, pada umumnya 

jumlah variabel dependen berkisar dua sampai empat variabel. Walaupun secara 

teoritis dapat digunakan banyak variabel bebas, namun penggunaan lebih dari 

tujuh variabel independen dianggap akan tidak efektif. Secara matematis regresi 

linier berganda dapat ditulis sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …+ bnXn         .................(2.4) 

Keterangan : 

Y   = variabel yang diramalkan (dependent variable) 

X1, X2, X3, ..., Xn  = variabel yang diketahui (independent variable) 

b1, b2, b3, ..., bn  = koefesien regresi 

 Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linier multipel adalah: 

1. linier 

2. data minimal interval (data metrik) 

3. tidak ada autokorelasi 

4. tidak ada multikolinieritas 

5. tidak ada heterokedastisitas 
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2.12 Pengujian Hipotesis 

Pengujian  Hipotesis  Secara  Parsial.  Berdasarkan  hasil perhitungan 

dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil nilai t hitung untuk kemampuan  (X1)  

adalah  2,326  dan  menggunakan  taraf  signifikasi  sebesar 5%; df=n-k-1 (42-7-

1) = 34 dan uji  satu  sisi  diperoleh t tabel yaitu =  2,021 yang berarti bahwa nilai 

t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh positif kemampuan (X1) terhadap kinerja (Y) dapat 

diterima. 

Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  SPSS diperoleh  

hasil  nilai  t  hitung  untuk  motivasi  (X2)  adalah  2,878  dan menggunakan taraf 

signifikasi sebesar 5%; df=n-k-1 (42-7-1) = 34 dan uji satu  sisi diperoleh t tabel 

yaitu =  2,021  yang berarti bahwa nilai t hitung > t tabel  maka  Ho  ditolak  dan  

H1  diterima.  Sehingga  hipotesis  yang menyatakan ada pengaruh positif 

motivasi (X1) terhadap kinerja (Y) dapat diterima. 

Pengujian  Hipotesisi  Secara  Serentak  (  Simultan)  (Uji  F). Berdasarkan 

hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dimana F tabel 2,021 sedangkan F 

hitung  25,91  F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan Penolakan Ho berarti koefisien regresi  adalah  signifikan  atau  

tidak  dapat  dianggap  sama  dengan  nol, sehingga variabel X1, X2, kemampuan 

dan Motivasi didalam model regresi secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  

yang  signifikan  terhadap kinerja. 




