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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan 

pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai 

hasil sesuai dengan yang diharapkan (Lijan Poltak. S, 2007:136). Menurut 

Muhammad Agus Tulus (1995:125) dalam bukunya DR. Dra. Sri Indrastuti. S. 

MM kinerja adalah merupakan keadaan atau semangat yang dimiliki oleh seorang 

karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. 

Menurut Bernardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban (2004:192) 

mengartikan kinerja sebagai “….the record of outcomes produced on a specified 

job function or activity during a specified time period….”. dalam definisi ini, 

aspek yang ditentukan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang 

outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas 

dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja hanya 

mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode 

tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai. 

Menurut Peter Halim dan Yeni Salim (1991:517) menjelaskan pengertian 

kinerja yaitu: kinerja merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan 

pencapaian standar keberhasilan yang telah di tentukan perusahaan.  

Kemudian menurut Suryadi Prawirosentono dalam Lijan Poltak Sinambela 

(2007:137) mendefinisikan kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai 
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dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Menurut Achmad S Ruky (2004;14) dalam The Webster Dictionary 

memberikan tiga arti kata performance, yaitu: 

1. Kinerja adalah prestasi yang digunakan dalam konteks atau kalimat    

misalnya tentang  mobil yang sangat cepat (high performance cars) 

2. Kinerja dalah perntujukan yang biasanya digunakan dalam kalimat falk 

dance performance atau pertunjukan tarian-tarian rakyat. 

3. Kinerja adalah pelaksanaan tugas misalnya dalam kalimat dalam 

performance his duties 

Karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan 

kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi kerja dalam 

melaksanakan tugas sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. Karyawan 

yang profesional dapat diartikan sebagai sebuah pandangan untuk selalu perpikir, 

kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh 

dedikasi demi untuk keberhasilan pekerjaannya (Hamid, et al., 2003: 40). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

adalah kemampuan organisasi atau instansi dalam melaksanakan tugasnya dalam 

periode waktu tertentu guna mencapai tujuan yang telahditetapkan sebelumnya 

baik yang berhubungan dengan masyarakat maupun yang berhubungan dengan 

organisasi itu sendiri. 
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2.2 Faktor Factor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut TR Mitchell dalam Sedarmayanti (2001:51) menyatakan bahwa 

kinerja meliputi beberapa aspek antara lain: 

1. Kualitas kerja (Quality of work) 

Sebagaimana diketahui manusia kualitas kerja adalah unsur 

terpenting dalam keberhasilan dalam suatu  organisasi. Oleh karena itu 

dalam mengatur dan mendapatkan para karyawan maka pimpinan suatu 

organisasi harus memperhatikan jumlah dan spesifikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan guna mencapai tujuan organisasi. Yang mana kualitas 

sumber daya yang dimiliki masih belum mampu meningkatkan peran 

aparatur. 

Dengan diketahuinya tingkat kualitas kerja pegawai, maka 

managemen dalam organisasi dapat melakukan berbagai upaya untuk 

membina dan memperbaiki kualitas kerja pegawai yang dikategorikan 

masih rendah. Faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas kerja pegawai 

adalah pekerjaan yang menarik, upah yang baik, keamanan dan 

perlindungan dalam pekerjaan, penghayatan atas maksud dan makna 

pekerjaan, lingkungan atau suasana kerja yang baik, promosi dan 

pengembangan diri, merasa terlibat dalam kegiatan organisasi, 

kepemimpinan, dan disiplin kerja yang keras. Kualitas menjaga janji 

pelayanan agar pihak yang dilayani merasa puas dan diuntungkan. 

Meningkatkan kualitas merupakan pekerjaan semua orang adalah 

pelanggan. Tanggung jawab untuk kualitas produksi dan pengawasan 
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kualitas tidak dapat didelegasikan kepada satu orang, misalnya staf pada 

sebuah kantor. 

Sumber daya manusia perlu dikembangkan secara terus menerus 

agar diperoleh kerja sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti 

yang sebenarnya, yaitu pekerjaan yang dilaksanakannya akan 

menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki. Berkualitas bukan 

hanya pandai saja, tetapi memenuhi semua syarat kualitatif yang dituntut 

pekerjaan itu, sehingga pekerjaan itu benar-benar dapat diselesaikan sesuai 

rencana. 

Program-program ini termasuk manajemen berdasarkan sasaran, 

gugus kualitas, waktu lentur, dan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan 

untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memenuhi tingkat 

tinggi mereka ditempat kerja,melelui penciptaan unsur-unsur yang lebih 

menantang dan luwes dalam pekerjaan mereka. 

Dalam mengelola sumber daya manusianya perusahaan harus 

senantiasa memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas karyawan 

dengan baik agar karyawan dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi 

perusahaan sehingga akan tercapai suatu kualitas kerja karyawan. 

Kualitas kerja menyangkut mutu sumber daya manusia yang 

berhubungan dengan kemampuan, yaitu kemampuan fisik dalam 

mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor dan dinilai melalui pengukuran kualitas kerja seperti 
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pencapaian target pekerjaan terhadap kuantitas produk, kualitas produk, 

ketepatan waktu, dan anggaran. 

Oleh karena itu untuk kepentingan suatu akselerasi suatu tujuan 

organisasi atau perusahaan dibidang apapun, maka peningkatan kualitas 

kerja karayawan merupakan salah satu syarat utama. 

Persyaratan-persyaratan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh 

calon karyawan untuk dapat menempati suatu posisi atau jabatan didalam 

perusahaan, dimana jabatan tersebut membutuhkan kualitas kerja yang 

tinggi agar semua pekerjaan pada jabatan tersebut dapat diselesaikan 

dengan baik. 

2. Ketepatan waktu ( Promptnes) 

Faktor waktu merupakan faktor yang cukup penting untuk di 

perhatikan dalam menyelesaikan tugas – tugas yang di emban, 

penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang singkat mungkin identic dengan 

efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang di capai karyawan. Tingkat 

produktivitas sebuah organisasi, dapat di nilai dari waktu yang di perlukan 

guna mencapai hasil yang akan di capai organisasi yang bersangkutan, 

pada suatu periode waktu.  

3. Inisiatif (Initiative) 

Inisiatif merupakan keinginan atau dorongan dari karyawan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan tanpa di perintah atau disuruh oleh 

pimpinan, kinerja karyawan akan tercipta apabila adanya inisiatif dari 

karyawan untuk bekerja dengan baik. 
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4. Kapabilitas (Capability) 

Karyawan pada perusahaan ini memiliki kekuatan dalam hal 

kemampuan yang membuatnya relative unggul di bandingkan dengan 

orang – orang lain dalam melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Dari titik 

pandang manajemen, masalahnya bukanlah apakah orang – orang berada 

dalam hal kecakapannya atau tidak, bagaimana mengetahui orang – orang 

yang kapabilitasnya berbeda dapat menggunakan pengetahuan tersebut 

untuk meningkatkan kemungkinan seorang karyawan melakukan 

pekerjaan dengan baik. 

Masih kurangnya kuantitas yang dimiliki karyawan memberikan 

pengaruh yang cukup berarti dalam maslah (kompetensi, motivasi, dan 

disiplin kerja karyawan ). 

5. Komunikasi (Comunication) 

Untuk mendapatkan komunikasi yang baik diperlukan aturan – 

aturan yang berlaku dalam proses penyampaian informasi yang maksimal 

pula, persoalan pokok yang menyangkut informasi bagi pimpinan kepada 

bawahan adalah bagaimana memanfaatkan informasi – informasi yang 

beraneka ragam untuk kepentingan organisasi, bagaimana memanajemeni 

informasi sehingga bermanfaat bagi peningkatan organisasi dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan suatu sistem berupa 

komunikasi yang dapat diandalakan dalam menyampaikan informasi dari 

pimpinan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas – tugas organisasi 
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dan pembuat keputusan, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun 

keputusan – keputusan yang efisien. 

Komunikasi merupakan adanya interaksi antara satu orang dengan 

orang lain terjadinya interaksi antara sumber pemberi pesan dengan 

penerima pesan sehingga terjadi pemahaman atas pesan yang disampaikan. 

Komunikasi harus dapat membuat pelanggan senang sehingga jika 

pelanggan mempunyai masalah, palanggan tidak segan-segan 

mengemukakannya kepada petugas. Mampu berkomuniaksi juga akan 

membuat setiap permasalahan menjadi jelas sehingga tidak timbul salah 

paham. Komunikasi sangat penting terutama untuk yang berhubungan 

secara langsung. 

Komunikasi yang baik merupakan kunci untuk menbangun 

hubungan kerja. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalah 

pahaman karena gagal menyampaikan pikiran dan perasaan satu sama lain. 

Komunikasi kerja yang baik dapat digunakan sebagai alat untuk 

memotivasi prestasi kerja karyawan dan membangun tim kerja yang solid, 

untuk membangun hubungan kerja yang baik di perlukan : pengaturan 

waktu, tahu posisi diri, adanya kecocokan, menjaga keharmonisan, 

pengendalian desakan dalam diri. 

Penilaian kinerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan 

motivasi ditempat kerja. Penilaian kinerja ini (performance appraisal) 

pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu 

organisasi secara efektif dan efisien. Pegawai menginginkan dan 
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memerlukan balikan berkenaan dengan prestasi mereka dan penilaian 

menyediakan kesempatan untuk memberikan balikan kepada mereka jika 

kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian memberikan 

kesempatan untuk meninjau kemajuan karyawan dan untuk menyusun 

rencana peningkatan kinerja. (Dessler 1992:536). 

Menurut Dessler (1992:514) ada 5 (lima) faktor dalam penilaian kinerja, 

yaitu:  

a. Kualitas pekerjaan meliputi: akuisi, ketelitian, penampilan dan 

penerimaan keluaran; 

b. Kuantitas Pekerjaan meliputi: Volume keluaran dan kontribusi; 

c. Supervisi yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran, arahan atau 

perbaikan;  

d. Kehadiran meliputi: regularitas, dapat dipercaya/diandalkan dan 

ketepatan waktu; 

e. Konservasi meliputi: pencegahan, pemborosan, kerusakan dan 

pemeliharaan. 

2.3 Standar Penilaian Kinerja 

Dasar penilaian kinerja menurut Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya 

yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia edisi Revisi (2007:93) adalah 

sebagai berikut : Dasar penilaian adalah uraian pekerjaan dari setiap individu 

karyawan karena dalam uraian pekerjaan inilah, ditetapkan tugas dan tanggung 

jawab yang akan dilakukan oleh setiap karyawan. 
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Penilai menilai pelaksanaan uraian pekerjaan itu baik atau buruk, selesai 

atau tidak selesai, dan efektif atau tidak efektif. Tolak ukur yang akan 

dipergunakan untuk mengukur prestasi kerja karyawan adalah standar. Sebuah 

standar dapat dianggap sebagai pengukur yang ditetapkan, sesuatu yang harus 

diusahakan, sebuah model untuk perbandingan dengan sesuatu alat untuk 

membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. 

Standar penilaian kinerja menurut Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya 

yang berjudul MSDM edisi revisi (2007:93) dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Tangible Standard 

Yaitu sasaran yang dapat ditetapkan alat ukurnya/standarnya. Standar ini 

dibagi menjadi atas: 

a. Standar dalam bentuk fisik yang terbagi atas : standar kualitas, standar 

kuantitas dan standar waktu. Misalnya kilogram, meter, baik buruk, 

jam, hari, bulan, dan lain sebagainya. 

b. Standar dalam bentuk uang yang terbagi atas : standar biaya, standar 

penghasilan,dan standar investasi. 

2. Intangible Standard 

Yaitu sasaran yang tidak dapat ditetapkan alat ukur karyawan terhadap 

perusahaan. Misalnya standar perilaku, kesetiaan, partisipasi, dan dedikasi. 

Dengan penentuan standar untuk berbagai keperluan maka timbullah apa yang 

disebut standarisasi yaitu penentuan dan penggunaan berbagai ukuran, tipe, 

gaya tertentu dan sebagainya berdasarkan suatu komposisi standar sebagai alat 
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ukur hasil yang dicapai dan perilaku yang dilakukan baik didalam maupun 

diluar pekerjaan karyawan. 

2.4 Masalah Masalah dalam Penilaian Kinerja 

Permasalahan yang biasanya terjadi dalam melaksanakan penilaian kinerja 

menurut Robert L. Mathis dan Jhon H. Jackson dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Sumber Daya Manusia (2002:101-107) adalah : 

1. Permasalahan dari Standar yang Berbeda-beda 

Ketika menilai seorang karyawan, manajer harus menghindari pemakaian 

standard dan harapan yang berbeda-beda terhadap para karyawan yang 

mengerjakan pekerjaan yang sama, yang pastinya akan membangkitkan 

kemarahan karyawan. Persoalan seperti ini kemungkinan terjadi ketika kriteria 

yang ambigu dan pembobotan yang subjektif oleh atasan digunakan dalam 

penelitian. 

Jika informasi mengenai penilaian kinerja diharapkan dapat membantu, 

penilai harus menggunakan standard dan bobot yang sama untuk setiap 

karyawan dan dapat mempertahankan penilaian. 

2. Efek Resensi 

Efek resensi ini terjadi ketika penilai memberikan  bobot yang lebih besar 

untuk kejadian yang  memang baru saja terjadi pada kinerja karyawan. Efek 

resensi ini merupakan kesalahan penilai yang dapat mengerti. Mungkin sulit 

bagi penilai untuk mengingat kinerja karyawan yang terjadi tujuh atau delapan 

bulan yang lalu. Para karyawan bisa jadi lebih memperhatikan kinerja mereka 

disaat waktu penilaian telah mendekat. Beberapa karyawan mungkin mencoba 
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mengambil keuntungan dari efek resensi ini dengan memberikan bantuan 

bantuan kepada atasannya begitu penilaian dilakukan. Masalah ini dapat 

diminimalkan dengan menggunakan beberapa metode pencatatan baik 

terhadap kinerja positif maupun negative. 

3. Bias dari Penilai 

Bias dari penilai terjadi ketika nilai-nilai atau prasangka dari si penilai 

mempengaruhi penilai. Bias penilai ini  mungkin saja secara tidak sadar atau 

malah disengaja. Jika seorang manajer sangat tidak suka dengan suatu bangsa 

tertentu, agama, usia, jenis kelamin, maka bias ini cenderung akan menggangu 

informasi penilaian untuk beberapa orang. 

Salah satu alasan  dimana bias penilai yang positif atau  yag dinamakan 

kelonggaran ini bisa terjadi adalah jika atasan khawatir  akan merusak 

hubungan kerja yang sudah harmonis dengan memberikan penilaian yang 

tidak menyenangkan. 

4. Efek Halo 

Penilaian yang subjektif diberikan kepada pegawai, baik yang bersifat  

positif maupun yang bersifat negative berlebihan karena dilihat dari 

penampilan pegawai misalnya. 

5. Kesalahan Kontras 

Penilaian harus dilakukan dengan menggunakan standar yang telah 

ditetapkan. Kesalahan kontras adalah kecendrungan untuk menilai orang-

orang secara relative terhadap orang lain, bukannya dibandingkan dengan 

suatu standar kinerja. 
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2.5 Disiplin 

Hasibuan (2002 :172) menyatakan bahwa kedisiplinan adalah fungsi 

operatif keenam dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Kedisiplinan merupsksn 

fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik 

disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin 

yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. 

Siswanto (2005:292) menyebutkan bahwa ada dua tujuan pembinaan 

disiplin yaitu tujuan umum dan tujuan khusus : 

a. Tujuan umum 

Tujuan umum pembinaan disiplin kerja adalah demi kelangsungan 

perusahaan sesuai dengan motif perusahaan. 

b. Tujuan khusus 

Tujuan khusus pembinaan disiplin tenaga kerja antara lain : 

 Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang 

berlaku 

 Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik baiknya 

 Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana dengan 

sebaik baiknya 

2.6 Motivasi 

Malthis (2006:114), motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya orang bertindak karena suatu 

alasan untuk mencapai tujuan. Memahami motivasi sangatlah penting karena 
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kinerja, reaksi terhadap kompensasi dan persoalan sumber daya manusia yang lain 

dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi. 

Robbins (2003) motivasi adalah keinginan untuk berusaha sekuat tenaga 

untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan atau ditentukan oleh 

kemampuan usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Menurut Supardi 

dan Anwar (2004:47) mengatakan motivasi adalah keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukak kegiatan 

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. 

2.7 Karyawan 

Karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan 

kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi kerja dalam 

melaksanakan tugas sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. Karyawan 

yang profesional dapat diartikan sebagai sebuah pandangan untuk selalu perpikir, 

kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh 

dedikasi demi untuk keberhasilan pekerjaannya (Hamid, et al., 2003: 40). 

a. Karyawan sebagai investasi  

1. Karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. 

2. Tugas utama karyawan meliputi pelaksanaan tugas secara konsisten 

dan selalu mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan mutu 

kerjanya. 
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b. Keterkaitan kinerja dan profesionalitas 

Kinerja erat hubungannya dengan profesionalitas, karena orang yang 

professional akan memiliki kinerja yang tinggi. 

1. Profesional 

a. Orang yang menyandang suatu profesi 

b. Orang yang memiliki kinerja atau performance tinggi dalam 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya 

c. Menampilkan kemampuannya dalam bentuk perbuatan (performance), 

bukan sekedar kata-kata 

d. Bekerja atas dasar tugas, wewenang, dan tanggung jawab profesi untuk 

kepentingan dan kepuasan pelanggan 

e. Memiliki komitmen sebagai anggota suatu profesi untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalnya 

f. Terus menerus mengembangkan strategi yang digunakannya dalam 

melakukan pekerjaan sesuai profesinya itu 

2. Karakteristik profesional seorang karyawan 

a. Memiliki kompetensi sesuai bidang/materi pembelajaran 

b. Memiliki kompetensi kekaryawanan dan kependidikan  

c. Memiliki kapasitas untuk bekerja secara mandiri  

d. Mementingkan orang lain 

e. Memiliki kode etik, sanksi dan tanggungjawab profesi 
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Pada PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api miliki karyawan 35 orang 

dengan jabatan dan tingkat pendidikannya masing masing. Dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tingkat Pendidikan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 

No Jabatan Jenjang 

Pendidikan 

Jumla

h  

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Manager Unit Pelayanan 

Tata Usaha & Administrasi 

Transaksi Energi 

Distribusi 

Spv. Teknik 

Ae Pengendalian Susut Pju 

Ae Jt Penyambungan Dan Pemutusan 

Out Sourching 

Bill-Man 

Koordinator Cater 

Koordinator Tusbung 

Aa. Pelayanan Pelanggan 

Honor Lepas 

S1 Tehnik 

S1 Ekonomi/ Diploma 

S1 Teknik/Diploma 

S1 Teknik 

S1 Teknik 

Diploma 

Diploma 

SMK/SMA 

SMK/SMA 

S1 Teknik 

S1 Teknik 

S1 Ekonomi 

SMK/SMA 

1 

 

6 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

2 

3 

8 

1 

1 

3 

3 

Jumlah 35 

 
Sumber : Bag. Adm PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 
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2.8 Kode Etik Karyawan 

Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam 

melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau 

tata cara sebagai pedoman berperilaku. 

Kode etik (untuk anggota dan pengurus) PLN 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Bermoral jujur, disiplin dan bertanggung-jawab. 

3. Mengutamakan persatuan, kesatuan, kebersamaan, kesetiakawanan dan 

non diskriminasi   dalam organisasi. 

4. Sebagai karyawan peka terhadap hak dan kepentingannya. 

5. Sebagai karyawan bebas dan berimbang dalam menyuarakan hak dan 

kepentingannya dengan cara yang etis. 

6. Sebagai karyawan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan  

kepadanya, bekerja dengan tekun dan cerdas serta bertanggung jawab atas 

hasilnya. 

7. Tidak memanfaatkan posisi dalam organisasi untuk mencari keuntungan 

pribadi. 

8. Proaktif terhadap upaya memajukan masyarakat pekerja nasional      

maupun internasional. 

9. Peduli terhadap lingkungan masyarakat baik nasional maupun      

internasional 

Sumber : Peneliti pada PT PLN (Persero) Bagan Siapi api 
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2.9 Jenis Layanan dan Prosedur Layanan 

Jenis layanan pelanggan yang ada di PT. PLN (Persero) Bagan Siapi api meliputi : 

a. Pasang baru & tambah daya 

Prosedur Pasang Baru Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calon Pelanggan 

Mengajukan permintaan Pasang Baru ke PLN. Mengisi Form Permohonan & persyaratan. 

PLN 

 Melaksanakan survey teknis. 

 Membuat surat jawaban (persetujuan, surat perjanjian). 

Calon Pelanggan 

Berdasarkan SIP, calon pelanggan menghubungi BTL untuk dipasang Instalasi Rumah (IR). 

BTL (Biro Teknik Listrik) 

Mengerjakan pemasangan instalasi rumah. Mengajukan permohonan pemeriksaan ke KONSUIL. 

KONSUIL (Komite Nasional Keslamatan Untuk Instalasi Listrik) 

Memeriksa instalasi rumah yang dilakukan oleh BTL: 

 Jika sesuai standar, ditrbitkan Serifikat Laik Operasi. 

 Tidak sesuai standar. IR direvisi/diperbaiki BTL. 

Calon Pelanggan 

Datang ke loket PLN (loket 5 s.d. 6) untuk membayar BP dan UJL. 

PLN 

Membuat Perintah Kerja penyambungan SR (Sambungan Rumah) 

dan APP (Alat Pembatas & Pengukur) ke BTL. 

PLN/BTL 

 Menyiapkan material SR & APP digudang PLN. 

 Memasang SR & APP di lokasi Calon Pelanggan. 

PLN 
 Penyalaan & Penyegelan APP. 

 Proses Data Langganan untuk pembuatan rekening. 

 Memberikan Kartu Meter. 

 Memberikan surat pemberitahuan tempat pembayaran rekening  yang dekat lokasi pelanggan. 
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Prosedur Permintaan Tambah Daya Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Pembayaran tagihan rekening listrik 

Prosedur Layanan Tagihan Rekening Listrik 

 

 

 

 

 

 

Pelanggan 

Mengajukan permintaan tambah daya, via : surat / telephon / fax /datang langsung 

ke PLN pada bagian Customer Service dan mengisi TUL-01, dan menyerahkan : 

copy rekening listrik a.n. Pelanggan yang tambah daya. 

 

PLN 

 Menyiapkan MCB, khusus: 4A, 6A, 10A. 

 Membuat surat jawaban (surat persetujuan / S.I.P). 

 

Pelanggan 

Membayar biaya perubahan : biaya administrasi, BP, dan UJL. 

 

PLN 

Menerbitkan KPK: bongkar dan pasang MCB. 

 

PLN / Biro Instalasi 

 Bongkar-pasang MCB. 

 Retur MCB bongkaran ke gudang. 

 Penyegelan MCB. 

 

PLN 

Penyegelan MCB, dan buat PDL untuk proses rekening. 

Pelanggan 

Bawa rekening / ID Card Pelanggan 

 

Pelanggan 

Pembayaran di loket 1 s.d. 4 

 

PLN 

Transaksi pembayaran oleh pihak PLN 

 

Pelanggan 

Pelanggan terima rekening baru dari PLN 
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c. Pelayanan Geser 

Pelayanan Geser disini terdiri dari tiga, yaitu geser APP, geser Jaringan, 

dan geser Trafo. Prosedur atau alur ketiga pelayanan geser itu pada dasarnya 

sama, yaitu sebagai berikut. 

Prosedur Pelayanan Geser 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d. Dan pengaduan lainnya atau keluhan gangguan listrik. 

Dalam pelayanan penanganan gangguan listrik petugas teknik di PT. PLN 

(Persero) Bagan Siapi api selalu siap siaga 24 jam. 

Prosedur Pelayanan Gangguan Listrik Layanan Teknik 24 Jam 

 

 

 

 

  

Pelanggan 
Lapor via telephon atau datang langsung 

ke Kantor PLN (ke bagian Customer Service). 

 

PLN 
Survay lapangan (geser dapat di lakukan kalau 

Masih dalam satu lokasi). 

 

Pelanggan 

Pembayaran geser dilakukan di loket 6. 

 

PLN 

Di laksanakan geser di lokasi 

Pelanggan 

Lapor Via telephon atau datang langsung ke Kantor PLN (ke bagian 

Customer Service). 

 

PLN 

Langsung lapangan atau penanganan langsung Oleh petugas / teknisi 

pelayanan gangguan 
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2.10 Kinerja Karyawan Dalam Pandangan Islam 

Menurut Mursi (1997) dalam Wibisono ((2002), Kinerja religious Islami 

adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau organisasi dalam 

bekerja/berusaha yang mengikuti kaidah-kaidah agama atau prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. Terdapat beberapa dimensi kinerja Islami meliputi : 

1. Amanah dalam bekerja yang terdiri atas professional, jujur, ibadah, dan 

amal perbuatan 

2. Mendalami agama dan profesi terdiri atas tata nilai agama, dan tekun 

bekerja 

Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh hambanya 

tentu ia akan mendapatkan balasannya . Manusia dalam bekerja dilarang untuk 

curang karena Allah SWT maha melihat segala nya. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah Swt sebagai berikut:  
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Artinya : Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat 

mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena 

dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi 

mereka kebenaran. Maka ma’afkanlah dan biarkanlah mereka, 

sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu. (al-Baqarah: 109) Dan dirikanlah shalat 

dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan 

bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. 

Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (al-

Baqarah: 110) 

 Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang kita 

lakukan pada dasarnya diperhatikan oleh Allah, oleh karena itu seharusnya dalam 

bekerja kita menjunjung tinggi keseriusan dan motivasi untuk bekerja dengan baik 

dan memberikan manfaat dari pekerjaan kita. 

Makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-

sungguh, dengan mengerahkan seluruh asset, piker, dan zikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata lain dapat jika 

dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. 

(Tasmara, 2002:56) 

Islam mendorong umatnya untuk mencari rizki yang berkah, mendorong 

berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti 

pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun industry. Dengan bekerja, setiap 
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individu dapat memberikan pertolongan kepada kaumkerabatnya ataupun yang 

membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan bertindak di 

jalan Allah dalam menegakkan kalimatnya. Karenanya Islam memerintahkan 

pemeluknya untuk bekerja, dan memberi bobot nilai atas perintah bekerja tersebut 

sepandan dengan perintah sholat, shodaqah dan jihad dijalan Allah. 

Perintah memakai harta yang’bersih’, dasar kerja/ kinerja suka sama suka 

(komunikasi interpersonal dan antarpersonal) dibangun, larangaan berpustus asa, 

dan optimis dengan pertolongaaan Allah swt. Allah berfirman dalam (QS An-Nisa 

29-30)  

                          

                         

                             

 

Artinya; Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu (29) Dan barang siap berbuat demikian dengan melanggar 

hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam 
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neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (QS> An-Nisa 

29-30 ) . 

Dalam melaksanakan pelayanan kepada orang lain sebaiknya ikhlas tanpa 

mengharapkan sesuatu dari yang di layani (masyarakat) dengan arti tanpa adanya 

pungutan lebih dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan 

yang prima. Allah SWT memberikan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang 

memanipulasi / menutupi hal yang benar karena hal tersebut riba, sebagaimana 

firman Nya dalam surat Al-Mutaffifi ayat 1 – 6 yaitu: 

                                 

                             

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka 

akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia 

berdiri menghadap Tuhan semesta alam? 
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2.11 Definisi Konsep 

Menurut Muhammad Agus Tulus (1995:125) dalam bukunya DR. Dra. Sri 

Indrastuti. S. MM kinerja adalah merupakan keadaan atau semangat yang dimiliki 

oleh seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. 

Menurut Achmad S Ruky (2004;14) dalam The Webster Dictionary 

memberikan tiga arti kata performance, yaitu: 

1.Kinerja adalah prestasi yang digunakan dalam konteks atau kalimat    misalnya 

tentang  mobil yang sangat cepat (high performance cars) 

2.Kinerja dalah perntujukan yang biasanya digunakan dalam kalimat falk dance 

performance atau pertunjukan tarian-tarian rakyat. 

Menurut TR Mitchell dalam Sedarmayanti (2001:51) menyatakan bahwa 

kinerja meliputi beberapa aspek antara lain: 

1. Kualitas kerja (Quality of work) 

Sebagaimana diketahui manusia kualitas kerja adalah unsur terpenting 

dalam keberhasilan dalam suatu  organisasi. Oleh karena itu dalam mengatur dan 

mendapatkan para karyawan maka pimpinan suatu organisasi harus 

memperhatikan jumlah dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan guna 

mencapai tujuan organisasi. Yang mana kualitas sumber daya yang dimiliki masih 

belum mampu meningkatkan peran aparatur. 

Dengan diketahuinya tingkat kualitas kerja pegawai, maka managemen 

dalam organisasi dapat melakukan berbagai upaya untuk membina dan 

memperbaiki kualitas kerja pegawai yang dikategorikan masih rendah. Faktor - 

faktor yang mempengaruhi kualitas kerja pegawai adalah pekerjaan yang menarik, 
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upah yang baik, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, penghayatan atas 

maksud dan makna pekerjaan, lingkungan atau suasana kerja yang baik, promosi 

dan pengembangan diri, merasa terlibat dalam kegiatan organisasi, 

kepemimpinan, dan disiplin kerja yang keras. Kualitas menjaga janji pelayanan 

agar pihak yang dilayani merasa puas dan diuntungkan. Meningkatkan kualitas 

merupakan pekerjaan semua orang adalah pelanggan. Tanggung jawab untuk 

kualitas produksi dan pengawasan kualitas tidak dapat didelegasikan kepada satu 

orang, misalnya staf pada sebuah kantor. 

Sumber daya manusia perlu dikembangkan secara terus menerus agar 

diperoleh kerja sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti yang 

sebenarnya, yaitu pekerjaan yang dilaksanakannya akan menghasilkan sesuatu 

yang memang dikehendaki. Berkualitas bukan hanya pandai saja, tetapi memenuhi 

semua syarat kualitatif yang dituntut pekerjaan itu, sehingga pekerjaan itu benar-

benar dapat diselesaikan sesuai rencana. 

Program-program ini termasuk manajemen berdasarkan sasaran, gugus 

kualitas, waktu lentur, dan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memenuhi tingkat tinggi mereka 

ditempat kerja,melelui penciptaan unsur-unsur yang lebih menantang dan luwes 

dalam pekerjaan mereka. 

Dalam mengelola sumber daya manusianya perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas karyawan dengan baik agar 

karyawan dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi perusahaan sehingga 

akan tercapai suatu kualitas kerja karyawan. 
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Kualitas kerja menyangkut mutu sumber daya manusia yang berhubungan 

dengan kemampuan, yaitu kemampuan fisik dalam mengerjakan dan 

menyelesaikan pekerjaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dinilai 

melalui pengukuran kualitas kerja seperti pencapaian target pekerjaan terhadap 

kuantitas produk, kualitas produk, ketepatan waktu, dan anggaran. 

Oleh karena itu untuk kepentingan suatu akselerasi suatu tujuan organisasi 

atau perusahaan dibidang apapun, maka peningkatan kualitas kerja karayawan 

merupakan salah satu syarat utama. 

Persyaratan-persyaratan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh calon 

karyawan untuk dapat menempati suatu posisi atau jabatan didalam perusahaan, 

dimana jabatan tersebut membutuhkan kualitas kerja yang tinggi agar semua 

pekerjaan pada jabatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. 

2. Ketepatan waktu ( Promptnes) 

Faktor waktu merupakan faktor yang cukup penting untuk di perhatikan 

dalam menyelesaikan tugas – tugas yang di emban, penyelesaian pekerjaan dalam 

waktu yang singkat mungkin identic dengan efektivitas dan efisiensi pekerjaan 

yang di capai karyawan. Tingkat produktivitas sebuah organisasi, dapat di nilai 

dari waktu yang di perlukan guna mencapai hasil yang akan di capai organisasi 

yang bersangkutan, pada suatu periode waktu.  

3. Inisiatif (Initiative) 

Inisiatif merupakan keinginan atau dorongan dari karyawan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan tanpa di perintah atau disuruh oleh pimpinan, 
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kinerja karyawan akan tercipta apabila adanya inisiatif dari karyawan untuk 

bekerja dengan baik. 

4. Kapabilitas (Capability) 

Karyawan pada perusahaan ini memiliki kekuatan dalam hal kemampuan 

yang membuatnya relative unggul di bandingkan dengan orang – orang lain dalam 

melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Dari titik pandang manajemen, 

masalahnya bukanlah apakah orang – orang berada dalam hal kecakapannya atau 

tidak, bagaimana mengetahui orang – orang yang kapabilitasnya berbeda dapat 

menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kemungkinan seorang 

karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. 

Masih kurangnya kuantitas yang dimiliki karyawan memberikan pengaruh 

yang cukup berarti dalam maslah (kompetensi, motivasi, dan disiplin kerja 

karyawan ). 

5. Komunikasi (Comunication) 

Untuk mendapatkan komunikasi yang baik diperlukan aturan – aturan 

yang berlaku dalam proses penyampaian informasi yang maksimal pula, persoalan 

pokok yang menyangkut informasi bagi pimpinan kepada bawahan adalah 

bagaimana memanfaatkan informasi – informasi yang beraneka ragam untuk 

kepentingan organisasi, bagaimana memanajemeni informasi sehingga bermanfaat 

bagi peningkatan organisasi dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Untuk itu 

diperlukan suatu sistem berupa komunikasi yang dapat diandalakan dalam 

menyampaikan informasi dari pimpinan kepada bawahan untuk melaksanakan 
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tugas – tugas organisasi dan pembuat keputusan, baik yang menyangkut 

keputusan rutin maupun keputusan – keputusan yang efisien. 

Komunikasi merupakan adanya interaksi antara satu orang dengan orang 

lain terjadinya interaksi antara sumber pemberi pesan dengan penerima pesan 

sehingga terjadi pemahaman atas pesan yang disampaikan. 

Komunikasi harus dapat membuat pelanggan senang sehingga jika 

pelanggan mempunyai masalah, palanggan tidak segan-segan mengemukakannya 

kepada petugas. Mampu berkomuniaksi juga akan membuat setiap permasalahan 

menjadi jelas sehingga tidak timbul salah paham. Komunikasi sangat penting 

terutama untuk yang berhubungan secara langsung. 

Penilaian kinerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan motivasi 

ditempat kerja. Penilaian kinerja ini (performance appraisal) pada dasarnya 

merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan 

efisien. Pegawai menginginkan dan memerlukan balikan berkenaan dengan 

prestasi mereka dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan 

balikan kepada mereka jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian 

memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan karyawan dan untuk 

menyusun rencana peningkatan kinerja (Dessler 1992:536).  

Standar penilaian kinerja menurut Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya 

yang berjudul MSDM edisi revisi (2007:93) dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Tangible Standard 

Yaitu sasaran yang dapat ditetapkan alat ukurnya/standarnya. Standar ini 

dibagi menjadi atas: 
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 Standar dalam bentuk fisik yang terbagi atas : standar kualitas, standar 

kuantitas dan standar waktu. Misalnya kilogram, meter, baik buruk, jam, 

hari, bulan, dan lain sebagainya. 

 Standar dalam bentuk uang yang terbagi atas : standar biaya, standar 

penghasilan,dan standar investasi. 

b. Intangible Standard 

Yaitu sasaran yang tidak dapat ditetapkan alat ukur karyawan terhadap 

perusahaan. Misalnya standar perilaku, kesetiaan, partisipasi, dan dedikasi. 

Dengan penentuan standar untuk berbagai keperluan maka timbullah apa 

yang disebut standarisasi yaitu penentuan dan penggunaan berbagai ukuran, tipe, 

gaya tertentu dan sebagainya berdasarkan suatu komposisi standar sebagai alat 

ukur hasil yang dicapai dan perilaku yang dilakukan baik didalam maupun diluar 

pekerjaan karyawan. 
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2.12 Indikator Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, adapun yang menjadi 

indikator dalam kinerja menurut TR Mitchell dalam Sedarmayanti (2001:51) 

tentang kinerja karyawan sebagai berikut : 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Kinerja : 

adalah suatu hasil atau 

taraf kesuksesan 

yangdicapai oleh 

pekerja dalam bidang 

pekerjaannya, menurut 

kriteria tertentu yang 

berlaku untuk 

suatu pekerjaan tertentu 

dan di evaluasi oleh 

orang-orang tertentu. 

1.Kualitas  Kerja 

 

 

2.Ketepatan waktu 

 

 

3. Inisiatif 

 

 

4. Kapabilitas 

 

 

5. Komunikasi 

1. Standar Kerja 

2. Produktifitas kerja  

3. Kreativitas kerja 

1. Target kerja 

2. Kesesuaian waktu 

3. Pencapaian Hasil yang tepat 

1. Inovasi kerja 

2. Tanggung jawab 

3. Efektifitasdan efisiensi 

1. Kompetensi                     

2. Kemampuankerja                

3.  Keterampilan 

1.  Penyampaian Informasi         

2. Interaksikaryawan                

3.  Hubungan harmonis 

Sumber : Menurut Pendapat TR Mitchell dalam Sedarmayanti (2001:51) 
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2.13 Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Menurut Pendapat TR Mitchell dalam Sedarmayanti (2001:51) 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Kerja 

1. Standar Kerja 

2. Produktifitas Kerja 

3. Kreativitas Kerja 

Ketepatan 

Waktu 

1. Target Kerja 

2. Kesesuaian Waktu 

3. Pencapaian Hasil yang 

tepat 

Inisiatif 
1. Inovasi Kerja  

2. Tanggung Jawab 

3. Efektifitas 

dan Efesiensi 

Kapabilitas 
1. Kompetensi 

2. Kemampuan Kerja 

3. Keterampilan 

Komunikasi 1. Penyampaian Informasi 

2. Interaksi Karyawan 

3. Hubungan Harmonis 

Objek Penelitian 

Kantor PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 

Analisis Kinerja Karyawan Pada PT. PLN Persero 

Rayon Bagan Siapi api 



43 

 

2.14 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA TAHUN JUDUL HASIL 

1 Rossa 

Sefrina. P 

2008 Analisis Kinerja 

Karyawan pada 

PT. Labersa 

Hutahean 

Pekanbaru 

Hasil analisis dan 

pembahasan dalam 

penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

motivasi kerja dan 

kemampuan kerja 

karyawan yang bekerja 

di PT. Labersa 

Hutahean Pekanbaru 

pada ketegori baik. 

2 Wellianti 2006 Analisis Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. Expan Lirik 

Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa kinerja 

karyawan masih belum 

baik. 

3 Rianti 

Manurung 

2014 Analisis Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. PLN (Persero) 

Wilayah Riau 

&Kepri Area 

Pekanbaru Rayon 

Bangkinang 

Kabupaten 

Kampar 

Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa kinerja 

karyawan Kurang baik 

 

 

 


