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BAB III 

EFEKTIFITAS PENILAIAN KINERJA KARYAWAN 

 

A. Pengertian Efektifita 

Efektiftas berasal dari kata efektif. Efekifitas adalah cara, langkah atau 

metode yang paling tepat dalam rangka proses pencapaian tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. Ketetapan tentang penetapan cara, langkah-langkah dan 

metode tersebut diukur dari segi kehematan waktu, biaya dan tenaga. 

Soewarno Handayaningrat mengemukakan bahwa efektifitas adalah 

bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya, jika sasaran tersebut tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.
13

 

SP Siagian menyatakan efektifitas adalah terciptanya bebagai sasaran 

yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber 

tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tersebut.
14

 

Adapun efektifitas menurut Komarudin adalah suatu keadaan yang menun 

jukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
15

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

efektifitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bertujuan 
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untuk mencapai sasaran dalam bentuk target yang mengacu kepada visi dan 

misi organisasi tersebut. 

 

B. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah, sesuatu 

yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja (tentang 

peralatan). 

Kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah 

disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. 

Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya 

manusianya akan mempengaruhi sikap dan prilakunya dalam menjalankan 

kinerja.
16

 

Kinerja juga dapat diartikan sebagai catatan mengenai akibat-akibat 

yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan atau aktivitas selama priode tertentu 

yang berhubungan dengan tujuan organisasi.
17

 

Menurut Melayu S.P Hasibuan. Kinerja adalah sutau usaha 

meningkatkan kemampuan, teknis, teoritis, konseftual dan moral pegawain 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan dengan tujuan untuk 

meningkatkan keterampilan teknis melaksanakan pekerjaan pegawai.
18

 

Adapun kinerja didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam 

melakukan suatu keahlian tertentu, sebab dengankinerja ini akan diketahui 
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seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan 

terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang diadikan sebagai acuan. 
19

 

Menurut Amstrong, kinerja adalah prestasi kerja berasal dari 

pengertian performance. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan 

hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, kinerja juga merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonom.
20

 

Menurut Rivai, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu 

didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan dan disepakati bersama. 
21

 

Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja itu adalah berasal dari kata 

job performance atau actual performenceyang berarti prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang, ia juga menyebutkan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.
22
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Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh suatu 

organisasi baik organisasi tersebut bersifat Profit Oriented dan Non Profit 

Oriented yang dihasilkan selama satu priode waktu tertentu
23

 

Seiring dengan pendapat diatas, bahwa kinerja merupakan ekspresi 

potensi seseorang dalam memenuhi tanggungjawabnya dengan menetapkan 

standar tertentu. Untuk meningkatkan kinerja yang optimumperlu ditetapkan 

standar  yang jelas, yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pegawai. Kinerja 

pegawai akan tercipta jika pegawai  dapat melaksanakan tanggungjawabnya 

dengan baik.
24

 

Maka dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan merupakan hasil yang dicapai pegawai menurut ukuran yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.   

 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Luthan berpendapat bahwa kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh 

sejumlah usaha yang dilakukan seseorang, tetapi dipengaruhi pula oleh 

kemampuannya, seperti: pengetahuan, pekerjaan, keahlian, serta bagaimana 

seseorang merasakan peran yang dibawakannya.
25

 

Ada dua faktor yang mempengaruhiKinerja karyawan, yaitu: 

a. Faktor kemampuan 

Perlunya penempatan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya. 
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b. Faktor motivasi 

Kondisi yang menggerakan diri karyawan yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi yang merupakan dorongan yang timbul dari 

dalam diri pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugas dengan sebaik-

baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat 

terpuji.
26

 

Robbin mengatakan bahwa kinerja seseorang sangat dipengaruhi oleh 

faktor kemampuan atau ability (A), motivasi Motovasi (M), dan kesempatan 

atau opportunity (O): yaitu Performance, = f ( Ax M x O ), artinya kinerja 

merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Kesempatan 

kinerja adalah tingkat-tingkat kinerja yang tertinggi sebagai merupakan fungsi 

dari tiadanya rintangan-rintangan pengendalian pegawai itu.
27

 

Bila motivasi seseorang rendah, maka kinerjanya akan rendah pula 

meskipun kemampuannya ada dan baik,serta peluangnya tersedia. Motivasi 

seseorang besar tetapi peluang untuk memanfaatkan kemampuan-

kemampuannya tidak ada,maka kinerjanya menjadi rendah. Begitu pula bila 

motivasi kerjanya besar, kesempatannya tersedia, tetapi kemampuan dan 

keahliannya tidak ditingkatkan, maka kinerjanya juga rendah.
28

 

Menurut mangkunegara ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja: 
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1. Faktor individual, yang terdiri dari 

a. Kemampuan dan keahlian 

b. Latar belakang 

c. Demografi 

2. Faktor fisikologis, yang terdiri dari: 

a. Persepsi 

b. Motivasi 

3. Faktor Organsasi, yang terdiri dari: 

a. Sumber daya  

b. Kepemimpinan 

c. Penghargaan 

d. Struktur 

e. Job design
29

 

Variabel individu terdiri dari variabel kemampuan dan keterampilan, 

latar belakang pribadi dan demografis. Variabel kemampuan dan keterampilan 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja 

individu. Adapun variabel demografis mempunyai pengaruh yang tidak 

langsung.
30

 

 

D. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak 

manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang selama ini 

telah melakukan pekerjaannya.
31
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Salah satu cara untuk melihat suatu kinerja suatu organisasi dengan 

melakukan penilaian pada organisasi tersebut. Penilaian dapat dilakukan pada 

karyawan dan juga para manajer. Sistem penilaian di pergunakannya metode 

yang dianggap paling sesuai dengan bentuk dari organisasi tersebut, sebab 

kesalahan penggunaan metode akan membuat penilaian yang dilakukan tidak 

mampu memberi jawaban yang dimaksud. 
32

 

Teknik yang paling tua yang digunakan oleh manajemen untuk 

meningkatkan kinerja adalah penilaian (appraisal). Motivasi karyawan untuk 

bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan 

dimasa mendatang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja dimasa 

lalu dan pengembangan. Penilaian kinerja (performance apraisal) adalah 

proses organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan. Dalam 

penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi selama priode 

waktu tertentu.
33

 

Berbagai istilah yang dipakai sebagai sinonim istilah penilaian kinerja 

pegawai. Roger Bellows misalnya menyebut berbagai istilah yaitu: employee 

evaluation, merit rating, employee rating, eficiency rating. Progres report dan 

personal review. Untuk memudahkan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah 

penilaian pegawai
34

 

Pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam manajement 

sumber daya manusiasependapat bahwa penilaian kinerja para pegawai 
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merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai yang 

bersangkutan. Pentingnya penilaian kinerja karyawan yang rasional yang 

diterapkan secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan, yaitu 

kepentingan pegawai yang bersangkutan sendiri dan kepentingan organisasi. 

Bagi para pegawai, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik 

tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan 

potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, 

rencana dan pengembangan karirnya. 

Bagi organisasi, hasil penilaian kinerja para pegawai sangat penting 

arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, 

seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen 

dan seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan dan 

aspek lain dari keseluruhan proses manajement sumber daya manusia secara 

efektif.
35

 

Penilaian kinerja adalah merupakan proses mengevaluasi pelaksanaan 

kerja individu. Dalam organisasi modren, penilaian kinerja memberikan 

mekanisme penting bagi manajement untuk digunakan dalam menjelaskan 

tujuan dan standar-standar kinerja dan memotivasi kinerja individu diwaktu 

berikutnya. 

Menurut Juliansyah Noor. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian 

yang dilakukan kepada pihak manajement perusahaan baik pihak karyawan 

maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya. Dan menurut 
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Robert L. Mathis dan Jhon H. Jackson, penilaian kinerja merupakan proses 

mengevaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika 

dibandingkan dengan suatu set standar, dan kemudian mengomuikasikan  

imformasi tersebut. Penilaian yang dilakukan nantinya akan menjadi bahan 

masukan yang berarti dalam menilai kinerja yang dilakukan yang selanjutnya 

dapat dilakukan perbaikan, atau yang biasa disebut perbaikan yang 

berkelanjutan.
36

 

Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya 

manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu unsur 

manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena mencerminkan secara 

langsung rencana stratejik organisasi, meskipun evaluasi atas kinerja tim 

penting seiring keberadaan tim tim dalam suatu  organisasi, fokus penilaian 

kinerja pada sebagian besar perusahaan tetap pada karyawan individual. Lepas 

dari penekanan tersebut, sistem penilaian yang efektif akan mengevaluasi 

prestasi dan menginisiasi rencana-rencana untuk pengembangan, tujuan dan 

sasaran
37

 

 

E. Tujuan Penilaian Kinerja 

Mengapa manajemen harus melakukan penilaian kinerjajika memang 

aktivitas ini merupakan proses yang tidak menyenangkan dan memakan 

waktu? Terdapat beberapa tujuan penting dari program penilaian kinerja yang 

tidak dapat dicapai oleh metode yang lain, tujuan pokok sistem penilaian 
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kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat tentang prilaku dan kinerja 

anggota organisasi.
38

 

Dalam rangka melakukan perbaikan yang berkesinambungan maka 

suatu organisasi perlu melakukan penilaian kinerja, dimana penilaian kinerja 

tersebut memiliki berbagai alasan. Ada beberapa alasan dan pertimbangan 

untuk itu, yaitu: 

a. Penilaian kinerja memberi informasi bagi pertimbangan pemberian 

promosi dan penetapan gaji. 

b. Penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi para manajer 

maupunkaryawan untuk  melakukan instrospeksi dan meninjau kembali 

prilaku selama ini, baik yang positif maupun yang negatif untuk kemudian 

dirumuskan kembali sebagai prilaku yang mendukung tumbuh 

kembangnnya budaya organisasi secara keseluruhannya. 

c. Penilaian kinerja dipergunakan untuk pertimbangan pelatihan dan 

pelatihan kembali (Retraining) serta pengembangan. 

d. Penilaian kinerja dewasa ini bagi setiap organisasi khususnya organisasi 

bisnis merupakan suatu keharusan, apalagi jika dilihat tingginya 

persaingan antar perusahaan. 

e. Hasil penilaian kinerja lebih jauh akan menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah dalam melihat bagaimana kondisi perusahaan tersebut. 

Termasuk menjadi bahan masukan bagi lembaga pemberi pinjaman dalam 

melihat kualitas kinerja suatu perusahaan, misalnya pada saat pengajuan 
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pinjaman kredit maka pihak perusahaan bisa memperlihatkan kualitas hasil 

penilaian kinerja dimana itu bisa menjadi bahan masukan untuk 

mendukung keputusan memberikan kredit,yaitu pihak pemberi pinjaman 

menjadi jauh lebih yakin dan percaya.
39

 

Pada umumnya penilaian pegawai mempunyai faedah ganda, karena  

dapat dipergunakan sebagai alat dalam berbagai keputusan. Roger Bellow 

menyebutkan bahwa penilaian pegawai antara lain dapat dipergunakan untuk 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar untuk pembayaran upah, gaji dan bonus 

2. Sebagai alat dalam pengawasan penugasan pekerjaan 

3. Sebagai alat dalam latihan 

4. Sebagai alat dalam pemberian nasihat kepada pegawai 

5. Sebagai alat dalam pemberian perangsang. 

Maksudnya adalah: 

a. Mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan pendidikan atau latihan 

b. Menetapkan kenaikan gaji atau upah 

c. Menetapkan kebijaksanaan baru dalam reorganisasi 

d. Mengidentifikasi karyawan yang akan dipromosikan kejabatan yang lebih 

tinggi.
40

 

Ada tiga tujuan penilaian kinerja yang mempengaruhi penilaian, yaitu:  

1. Tujuan penilaian dapat langsung mempengaruhi penilaian 
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2. Tujuan penilaian tidak langsung mempengaruhi penilaian, melalui proses 

koknitif dasar, termasuk observasi, encoding dan pemanggilan. 

3. Tujuan penilaian dapat mempengaruhi dimana penilai memasukkan 

imformasi prilaku yang dinilai ketika membuat Judgment tentang 

kinerjanya. 

Kendatipun semua organisasi sama memiliki tujuan utama, terdapat 

variasi yang sangat besar dalam penggunaankhusus yang dibuat organisasi 

atas imformasi yang dihasilkan dari sistem penilaian mereka. tujuan khusus 

tersebut dapat digolongkan kedalalam 2 bagian besar, yaitu: 1. Evaluasi 

(evaluation),dan pengembangan (development). Kedua tujuan tersebut 

tidaklah terpisah, tetapi memang secara tidak langsung berbeda dari segi 

orientasi waktu, metode,serta peran atasan bawahan. Penilaian untuk kedua 

tujuan tersebut haruslah dilaksanakan dalam konteks program konseling, 

perencanaan karir, penentuan tujuan dan pemantauan kinerja yang 

berkelanjutan.
41

 

Dengan mengkombinasi asfek evaluasi dan aspek pengembangannya, 

penilaian kinerja haruslah 1. Menyediakan dasar bagi keputusan-keputusan 

personalian, termasuk promosi, demosi dan mutasi dan juga pemberentian, 

dan 2. Meningkatkan pendayagunaan SDM melalui penempatan pekerjaan 

yang lebih baikdan spesipikasi kebutuhan akan pelatihan.
42
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Bagi pihak manajemen perusahaan sangat banyak manfaat dengan 

dilakukannya penilalain kinerja. Salah satu tujuan dan manfaat dari penilaian 

kinerja ini adalah : 

a. Mengelola operasi organsasi secara efektiv dan efesien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

seperti: Promosi, transfer, dan pemberentian. 

c. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembagan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
43

 

 

F. Indikator Penilaian Kinerja 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk 

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada 

tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on going) maupun tahap 

setelah kegiatan selesai (ex-post). Menurut mangkunegara ada beberapa 

indikator kinerja yang bisa menjadi tolak ukur dari kinerja karyawan tersebut, 

yaitu: 
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1. Kualitas  

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan 

apa yang seharusnya dikerjakan, biasanya diukur melalui ketepatan, 

ketelitian, ketrampilan, kebersihan hasil kerja, keterkaitan hasil kerja 

dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan serta kesempurnaan tugas 

terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Adanya kualitas kerja 

yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan, dalam penyelesaian suatu 

pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.  

2. Kuantitas  

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja 

dalam satu harinya, Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja 

setiap pegawai itu masing-masing, selain itu juga merupakan jumlah yang 

dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus 

aktivitas yang diselesaikan. Menunjukan banyaknya jumlah jenis 

pekerjaan yang dilakukan dalam suatu waktu sehingga efisiensi dan 

efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan. 

3. Pelaksanaan tugas  

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu 

melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. yang 

terdiri dari komponenkehandalan dalam menyelesaikan tugas dan 

pengetahuan tentang pekerjaan, selain itu setiap karyawan harus bekerja 

sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-

masing untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah 

ditetapkan. 
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4. Tangung jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan 

kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan 

perusahaan, selain itu kesanggupan seorang tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas 

keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 

 

G. UmpanBalikdariPenilaianKinerjaKaryawan 

Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) 

kepada organisasi tempat mereka bekerja. Model penilaian kinerja meliputi 

indicator sebagai berikut: 

1. Kualitas kerja, adalah akurasi, ketelitian dan bias diterima atas pekerjaan 

yang dilakukan.  

2. Produktivitas adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam 

periode waktu tertentu. 

3. Pengetahuan pekerjaan adalah keterampilan dan informasi praktis/teknis 

yang digunakan pada pekerjaan. 

4. Bisa diandalkan adalah sejauhmana seseorang karyawan bias diandalkan 

atas penyelesaian dan tindaklanjut tugas. 

5. Kehadiran adalah sejauhmana karyawan tepat waktu, mengamati priode 

istirahat/makan yang ditentukan dan catatan kehadiran secara keseluruhan. 

6. Kemandirian adalah sejauhmana pekerjaan yang dilakukan dengan atau 

tanpa pengawasan.
44

 

                                                           
44

TNuraini.Op. Cit.  h. 150 



 34 

Penilaian kinerja adalah proses organisasi perusahaan dalam menilai 

kinerja karyawan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan feedback 

kepada karyawan dalam upaya memperbaiki kinerja guna pencapaian 

peningkatan produktivitas organisasi perusahaan, dengan cara melaksanakan 

berbagai program kebijaksanaan terhadap karyawan seperti pendidikan dan 

pelatihan, pemberian promosidan penjatuhan sanksi demosi dan juga sebagai 

dasar Mutasi.
45

 

a. Pengertian Promosi 

Promosi  adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu 

organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non 

pemerintah (swasta). Promosi terjadi apabila seseorang dipindahkandari 

satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, 

tanggung jawab dan atau level. Umumnya diberikan sebagai penghargaan, 

hadiah atas usaha dan Prestasinya dimasa lampau.
46

 

Promosi juga dapat di artikan sebagai perpindahan seorang 

pegawai dari suatu pekerjaan kepekerjaan lain yang tanggungjawabnya 

lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan 

penghasilannya pun lebih besar pula.
47

 

Promosi adalah suatu cara atau teknik meningkatkan moral 

karyawan dalam bekerja, sehingga mempunyai dampak terhadap 

peningkatan produktivitas. Selain itu promosi juga sebagai suatu untuk 
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menaikkan tenaga kerja kepada kedudukan yang lebih bertanggung jawab. 

Kenaikan tersebut tidak terbatas pada kedudukan majerial saja, tetapi juga 

menyangkut setiap penugasan kepada pekerjaan yang lebih berat dan/atau 

kebebasan beroperasi dengan kurang penyediaan.Promosi biasanya 

diimbangi dengan kenaikan kompensasi bagi tenaga kerja yang 

bersangkutan.
48

 

Menurut Husein, seseorang yang menerima promosi harus 

memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. 

Terkadang jender pria wanita serta senioritas tua muda mempengaruhi 

keputusan tersebut. Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan 

pekerja agar bisa menjadi lebih baik dari jabatan yang sebelumnya ia jabat. 

Dan juga demi peningkatan dalam status sosial. Dengan  adanya promosi 

diharapkan dapat menimbulkan kepuasan bagi karyawan, sehingga dengan 

tercapainya kepuasan ini dapat memotivasi karyawan untuk lebih giat, 

rajin dan disiplin.
49

 

b. Demosi 

Demosi merupakan tindakan penalti dalam berbagai bentuk, sesuai 

dengan peraturan organisasi yang diterapkan pada pegawai maupun 

anggota organisasi, karena hasil kerja yang tidak memenuhi standar yang 

ditetapkan organisasi atau prilaku individualnya yang tidak sesuai dengan 

Norma.penerapan Demosi dalam organisasi ditujukan selain untuk 

pembentukan pribadi yang baik juga digunakan sebagai cara 
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meningkatkan kinerja organisasi dengan meningkatkan kinerja individu 

seorang pegawai sesuai standar yang telah ditetepkan oleh 

organisasi/perusahaan.
50

 

Menurut Suratman demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu 

instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah 

keteledoran dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan pada 

karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk serta bisa 

juga diberikan pada karyawan yang bermasalah sebagai sangsi hukuman 

Demosi merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja 

karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji.Namun, Demosi atau 

turun jabatan ini biasa dilakukan oleh beberapa instansi ataupun 

perusahaan demi peningkatan kualitas kerja, dan juga sebagai motivasi 

bagi karyawannya agar mau berusaha untuk memperoleh yang diinginkan. 

Mendapatkan Promosi dan menghindari Demosi.
51

 

Jadi, memang benar jika perusahaan-perusahaan ingin maju, maka 

harus menciptakan kompetisi bagi para karyawannya agar mereka tekun 

dalam bekerja dan tidak selalu berpangku tangan pada karyawan lainnya. 

Apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, 

maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan 

menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Di sisi 

lain, bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan baik, kalau 

                                                           
50

Eko Budiyanto, Sistem Imformasi Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2013), h. 108 
15

https://nenglyla.wordpress.com/2011/12/17/promosi-demosi-dan-mutasi-

pegawai/diakses Tgl 24 Juli 2017 Jam 21.34 

https://nenglyla.wordpress.com/2011/12/17/promosi-demosi-dan-mutasi-pegawai/diakses
https://nenglyla.wordpress.com/2011/12/17/promosi-demosi-dan-mutasi-pegawai/diakses


 37 

karyawannya bekerja tidak produktif, artinya karyawan tidak memiliki 

semangat kerja yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moril 

yang rendah.
52

 

Demosi merupakan bentuk pembinaan terhadap pegawai yang 

tidak kompeten atau tidak berprestasi atau kerena hukuman disiplin berat 

yang merupakan perpindahan dari kelas posisi ke kelas posisi tertentu pada 

jalur karir yang lebih rendah, atau ke kelas posisi khusus baik dalam jalur 

karir yang sama atau ke jalur karir yang lebih rendah.
53

 

c. Mutasi 

Kegiatan memindahkan tenaga kerja dari suatu tempat kerja ke 

tempat kerja lain disebut Mutasi. Akan tetapi, mutasi sebenarnya tidak 

selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan 

memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan 

status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun pemindahan hanya 

terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari suatu tempat ke tempat lain. 

Mutasi atau pemindahan merupakan suatu kegiatan dari pimpinan 

perusahaan untuk memindahkan karyawannya dari salah satu bagian 

pekerjaan ke bagian pekerjaan yang lain yang dianggap setingkat atau 

sejajar dengan prinsip The right man in the right place..
54

 

Perpindahan pegawai terjadi dalam setiap organisasi baik lembaga 

pemerintahan maupun organisasi perusahaan. Ada berbagai istilah 
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perpindahan yang digunakan setiap organisasi, istilah yang umum digunakan 

adalah mutasi. Seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan “Istilah-istilah yang 

sama pengertiannya dengan mutasi adalah pemindahan, alih tugas, transfer 

dan job rotation karyawan”.Mutasi memiliki banyak arti yang dijelaskan oleh 

para ahli.Menurut Moekijat yang menggunakan istilah mutasi dengan istilah 

pemindahan menjelaskan bahwa “Pemindahan adalah suatu perubahan 

horizontal, bukan suatu kenaikan atau suatu penurunan”. Selain itu 

menurut Simamora mengutarakan mutasi dengan istilah transfer: “Transfer 

adalah perpindahan seorang karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lainnya 

yang gaji, tanggung jawab dan/atau jenjang organisasionalnya sama”. 

H. Malayu S.P. Hasibuanmenyatakan bahwa mutasi adalah suatu 

perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara 

horizontal maupun vertikal di dalam satu organisai. Pada dasarnya mutasi 

termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam perusahaan (pemerintahan) 

tersebut.
55

 

Selanjutnya menurut Sastrohadiwiryo mutasi adalah kegiatan 

ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, 

tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu 

dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan 
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kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal 

mungkin kepada perusahaan.
56

 

Sedangkan Nasution, Mutasi adalah kegiatan memindahkan pegawai 

dari unit/ bagian yang kelebihan tenaga ke unit/ bagian yang kekurangan 

tenaga atau yang memerlukan.
57

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mutasi diartikan sebagai perubahan 

mengenai atau pemindahan kerja/ jabatan lain dengan harapan pada jabatan 

baru itu dia akan lebih berkembang. 

 

H. Penilaian Kinerja dalam Pandangan Islam 

Penilaian dalam islam adalah disebut dengan Hisab yang artinya 

perhitungan atau penilaian karena semua amal ibadah kita nantinya didunia ini 

akan diperhitungkan atau akan dinilai dihadapan Allah dan akan kita 

pertanggung jawabkan dihadapannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam 

Al-Qur’an yang berbunyi:  

                       

 

Artinya: Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang 

mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
58

 
 

Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah 

sebagian dari ibadah.
59

Bekerja dan berusaha berusaha adalah fitrah manusia 

untuk mewujudkan kehidupan yang baik, dan makmur dimuka bumi ini. 
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Karena budaya Islami bertumpu pada Akhlaqul Karimah, ummat Islam akan 

menjadikan Akhlak sebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong 

setiap langkah kehidupannya dijalan yang lurus.semangat dirinya adalah 

Minallah Fisabilillah (dari Allah, dijalan Allah dan untuk Allah).
60

 

Ciri-ciri yang menghayati pekerjaanya adalah terlihat dari sikap dan 

tingkah lakunya yang dilandasi pada suatu keyakinan yang sangat mendalam 

bahwa bekerja itu adalah ibadah, suatu panggilan dan perintah Allah yang 

akan memuliakan dirinya, sebagaimana manusia plihan dimata allah, adapun 

ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 

1. Menghargai waktu 

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an: 

                     

                   

 

Artinya:  Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian,  kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
61

 

 

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa bagaimana pentingnya 

menghargai waktu itu. Karan awaktu adalah aset yang sangat berharga, 

dan apabila telah berlalu maka tidak akan bisa kembali lagi, maka disini 

kita dituntut supaya mempergunakan waktu itu sebaik mungkin untuk 

memperbaiki kualaitas dan kuantitas kerja kita. 
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2. Ikhlas 

Salah satu moral yang dimiliki seseorang yang berbuda kerja 

Islami adalah nilai keikhlasan. Ikhlas adalah merupakan bentuk dari cinta , 

bentuk kasih sayang, dan pelayanan tanpa ikatan. Orang yang ikhlas 

memandang tugasnya sebagai pengabdian, sebuah keterpanggilan untuk 

menunaikan tugas-tugas sebagai salah satu bentuk amanah yang 

seharusnya demikian mereka lakukan, dan mereka yang bekerja secara 

ikhlas akan mengerjakan tugasnya secara profesional tanpa motivasi lain 

kecuali bahwa pekerjaan itu merupakan amanat yang harus ditunaikan 

dengan sebaik-baiknya.
62

 

3. Jujur  

Kejujuran adalah landasar diri yang harus dimiliki oleh setiap 

manusia, karna kejujuran adalah salah satu sfat terpuji yang dimiliki 

Rasulullah, dan berkat kejujuran Rasulullah jugalah sehingga Khodijah 

tertarik kepada Rasulullah ketika menjadi Fatner bisnis beliau. Maka 

setiap kita harus lah memiliki sifat jujur, karna kejujuran adalah salah satu 

kunci kesuksesan rasulullah dalam berdagang, dan bermuamalah. 

4. Komitmen 

Yang dimaksud dengan komitmen adalah keyakinan yang 

sedemikain kukuhnya sehingga menyatu seluruh hati nuraninya dan 

kemudian menggerakkan prilaku menuju arah tertentu yang diyakininya 

(I’tiqad). Penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki 
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komitmen tinggi kepada perusahaan merupakan orang yang paling rendah 

tingkat stresnya dan mereka adalah orang yang merasa puas terhadap 

pekerjaannya. 

5. Istiqomah 

Mereka yang istiqomah mampu mengendalikan diri dan mengelola 

emosinya secara efektif.
63

Tetap teguh pada komitmen, dan tidak rapun 

ketika berhadapan dengan situasi menekan.seseorang yang Istiqomah tidak 

mudah berbalik arah dan tetap pada niat dan tujuan semula. 

6. Disiplin  

Disiplin adalah masalah kebiasaan, setiap tindakan yang berulang 

pada waktu dan tempat yang sama. Kebiasaan positif yang dipupuk dan 

terus ditingkatkan dar waktu kewaktu. Kemudian prilaku tersebut 

dipertahankan sampai kapanpun. 

7. Tanggung jawab 

Tanggung jawab senada dengan amanah, dan taqwa juga 

merupakan bentuk tanggung jawab kita atas perntah-perintah Allah, yang 

dilaksanakan dengan penuh rasa cinta dengan menunjukkan amaldibawah 

semangat pengharapan Ridho Kepada Allah sehingga sadarlah kita bahwa 

dengan taqwa berarti ada semacam keinginan yang mendorong 

pembuktian atau menunaikan amanah atau tanggungjawab yang mendalam 

atas kewajiban kita sebagai hambanya.
64
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Adapun untuk memperoleh penilaian yang sempurna islam telah 

mengaturnya sedemikain mungkin, adapun salah satu prinsip landasan 

ekonomi syariah dalam hal penilaian kinerja adalah prinsip keadalin dan 

prinsip Nubuwah, adapun yang dimaksud dengan keadilan adalah Tidak 

menzolimi dan tidak di zolimi. 
65

 

Selain prinsip keadilan ada lagi yang namanya Prinsip An Nubuwah, 

adapun yang dimaksud dengan An Nubuwah adalah Prinsip Kerasulan, adapun 

salah satu fungsi Rasul yaitu untuk menjadi model terbaik bagi ummat manusia 

yang harus diteladani untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
66

 

adapun salah satu sifat dari Rasul itu adalah Shiddiq yang artinya jujur, adapun 

dalam hal memberikan penilaian kinerja bagi para karyawan haruslah jujur 

tanpa harus ada manipulasi nilai yang diberikan, karena manipulasi atau 

kebohongan salah satu sifat yang dilarang dalam agama, adapun sifat yang 

kedua dari Rasul itu adalah Amanah, yang artinya tangungjawab atau 

kredibilitas, jadi semua hasil dari penilaian yang diberikan harus bisa 

dipertangungjawabkan baik itu di dunia maupun diakhirat nantinya.  
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