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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja

Pengertian Kinerja

Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam

pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan

tertentu. Menurut Robbins (2003) bahwa kinerja karyawan adalah sebagai fungsi

dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Menurut Simamora (2006)

maksud penetapan tujuan kinerja adalah menyusun sasaran yang berguna tidak

hanya bagi evaluasi kerja pada akhir periode tetapi juga untuk mengelola proses

kerja selama periode tersebut.

Menurut Mangkunegara (2001), kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai seorang pegawai dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan

menurut Martoyo (2000), kinerja karyawan adalah hasil kerja selama periode

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar,

target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama. Kinerja individu

merupakan dasar dari kinerja organisasi.

Pada dasarnya kinerja dari seseorang merupakan hal yang bersifat

individu karena masing-masing dari karyawan memiliki tingkat kemampuan
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yang berbeda. Kinerja seseorang tergantung pada kombinasi dari kemampuan,

usaha, dan kesempatan yang diperoleh (Dale, 1992) dalam Kosasih (2007).

Dengan demikian kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu

hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam melaksanakan suatu

aktivitas yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang

diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi dengan rasa

tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan untuk membantu dalam

mencapai dan mewujudkan tujuan rumah sakit.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara (2001) menyatakan bahwa faktor yang

mempengaruhi kinerja antara lain :

a. Faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh

karena itu pegawai perlu dtempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan

keahlihannya.

b. Faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai

dalam menghadapi situasi (situation) kerja.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses yang dipakai

oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan

(Simamora, 2006):

1. Penilaian kinerja formal versus informal.
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Penilaian kerja formal biasanya berlangsung dalam periode waktu

tertentu, biasanya sekali atau dua kali setahun. Penilaian formal paling sering

dibutuhkan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Penilaian

kinerja informal dapat saja terjadi manakala penyelia merasa dibutuhkannya

komunikasi.

2. Penilaian kinerja subyektif versus obyektif.

Organisasi harus memilih kadar obyektif (pengevaluasian terhadap

standar spesifik) versus subyektifitas (pengevaluasian seberapa baik seorang

karyawan bekerja secara keseluruhan) penilaian kinerja. Walaupun ukuran

obyektif kelihatannya merupakan pilihan terbaik bagi organisasi, ukuran

subyektif dapat pula menolong tatkala mengidentifikasi karakteristik yang

sangat penting yang teramat sulit diidentifikasi.

3. Dimensi kinerja.

Kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas

yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan

seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Sering

disalah tafsirkan sebagai upaya (effori), yang mencerminkan energi yang

dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil.

4. Dampak penilaian kinerja atas individu karyawan.

Karena arti penting penilaian kinerja bagi kalangan karyawan, metode

penilaian yang diterapkan dan bagaimana hasilnya dikomunikasikan dapat

memiliki imbas positif maupun imbas negatif terhadap moral kerja karyawan.
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Tatkala penilaian kinerja dipakai untuk tindakan disiplin, kenaikan gaji,

promosi, pemecatan, atau pemberhentian sementara, penilaian kinerja bakal

dianggap menakutkan oleh orang-orang yang menilai dirinya rendah, orang-

orang yang kurang produktif dan orang-orang yang merasa bahwa penilaian

akan dilakukan secara tidak adil

5. Dampak penilaian kinerja atas organisasi.

Penilaian kinerja mempunyai dampak atas organisasi. Selain

membantu dalam hal-hal seperti pengambilan keputusan kompensasi dan

pemberian umpan balik atas kinerja, hasil proses penilaian kinerja dapat

memasok data yang berfaedah tentang keberhasilan aktivitas-aktivitas lainnya

seperti perekrutan, seleksi, orientasi, dan pelatihan. Contohnya, proses

penilaian kinerja mengungkapkan bahwa banyak karyawan yang lemah dalam

beberapa bidang keahlian, maka modifikasi dapat dilakukan pada aktivitas

tersebut (misalnya, aktivitas pelatihan dan pengembangan).

Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan utama sistem penilaian kinerja adalah untuk menghasilkan

informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi.

Tujuan khusus itu dapat digolongkan ke dalam dua bagian besar:

1. Evaluasi (evaluation),

2. Pengembangan (development).

Kedua tujuan tadi tidaklah saling terpisah, tetapi memang secara tidak

langsung berbeda dari segi orientasi waktu, metode, dan peran atasan dan

Pengaruh Personal Knowledge..., Bunga Ayu Windatania, Ekonomi UMP, 2011



11

bawahan. Penilaian untuk kedua tujuan itu harus dilaksanakan dalam konteks

program konseling, perencanaan karir, penentuan tujuan, dan pemantauan

kinerja yang berkelanjutan.

Dengan memadukan aspek evaluasi maupun aspek pengembangannya,

penilaian kinerja haruslah:

1. Menyediakan basis bagi keputusan-keputusan sumber daya manusia,

termasuk promosi, transfer, demosi, atau pemberhentian.

2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia melalui penempatan

pekerjaan yang lebih baik dan spesifikasi kebutuhan pelatihan.

Peranan kinerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan motivasi

di tempat kerja. Penilaian kerja 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).

Menurut Dessler (1992), 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.
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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.

Tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya

tanpa minta bantuan, bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya

pengawas guna menghindari hasil yang merugikan.

2.2. Personal Knowledge

Pengertian Personal Knowledge

Personal Knowledge adalah pengetahuan yang diperoleh karyawan

berupa pengalaman baik dari kejadian sehari-hari ataupun dari sumber lainnya.

Dengan kata lain pengetahuan yang diperoleh dari individu (perorangan).

Personal knowledge management adalah mengetahui apa pengetahuan yang

kita miliki dan bagaimana kita bisa mengaturnya, memobilisasi dan

menggunakannya untuk mencapai tujuan kita dan bagaimana kita dapat terus

menciptakan pengetahuan (Kosasih, 2007).

Pengetahuan pribadi (personal knowledge) adalah pengetahuan yang

tersimpan dalam pikiran seseorang dan dapat diketahui publik bila ia bersedia

berbagi pengetahuan yang dimiliki dengan menjawab pertanyaan yang diajukan

kepadanya.
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Manfaat Personal Knowledge

Pembelajaran individu akan memberi 3 manfaat lebih bagi perusahaan:

1. Meningkatkan loyalitas dan kecerdasan karyawan.

2. Pembelajaran lintas fungsi.

3. Lingkungan kerja yang berkembang dan inovatif.

Faktor-faktor Personal Knowledge

1. Refleksi. Perbaikan terus-menerus tentang bagaimana individu beroperasi.

2. Manage learning. Mengelola bagaimana dan kapan individu belajar.

3. Memahami informasi yang penting dan bagaimana menemukan informasi

yang tidak diketahui.

4. Organizational skills. Keterampilan dalam organisasi.

5. Jaringan dengan orang lain. Mengetahui yang mungkin memiliki pengetahuan

tambahan dan sumber daya untuk membantu.

6. Communication skills. Keterampilan komunikasi.

7. Creative skills. Keterampilan kreatif.

8. Collaboration skills. Kolaborasi keterampilan.

2.3. Job Procedure

Pengertian Job Procedure

Job procedure adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dijalankan

oleh karyawan berdasarkan Standar Operation Procedure (SOP) yang ada,
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sifatnya formal atau perintah resmi melakukan suatu pekerjaan dan sistematis

yang mudah untuk dikomunikasikan (Kosasih, 2007).

Manfaat Job Procedure

1. Memaksimalkan proses kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya.

2. Agar karyawan yang melakukan pekerjaannya sesuai job description tidak

melenceng dengan tugasnya.

3. Melaksanakan tugas berdasarkan aturan atau kebijakan, prosedur dan tata

kerja yang telah ditetapkan.

4. Dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.

5. Lebih jelas mengetahui peran dan posisi masing-masing di internal rumah

sakit.

6. Memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja daan tanggung jawab dalam

proses tersebut.

7. Memberikan keterangan mengenai keterkaitan dengan satu proses kerja.

8. Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan.

9. Membantu dalam melakukan evaluasi kerja terhadap sikap proses

operasional perusahaan.

2.4. Motivasi Intrinsik

Pengertian Motivasi Intrinsik
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Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi kerja

dan memenuhi kebutuhan dan tujuan-tujuan staf. Motivasi ini sering juga disebut

juga motivasi murni, yakni motivasi yang sebenarnya timbul dari dalam diri

sendiri (Fredick Herzberg dalam Luthans, 2006).

Motivasi ini timbul tanpa pengaruh dari luar. Motivasi intrinsik adalah

motivasi yang hidup dalam diri individu dan berguna dalam situasi kerja yang

fungsional. Dalam hal ini pujian dan hadiah atau sejenisnya tidak diperlukan

karena tidak akan menyebabkan individu bekerja untuk mendapatkan pujian atau

hadiah itu.

Faktor-faktor intrinsik :

1. Pencapaian Prestasi

2. Pengakuan

3. Tanggungjawab

4. Kemajuan

5. Pekerjaan itu sendiri

6. Kemungkinan berkembang

2.5. Motivasi Ekstrinsik

Pengertian Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor

dari luar. Motivasi ekstrinsik tetap diperlukan sebab tidak semua pekerjaan dapat

menarik minat bawahan atau sesuai dengan kebutuhan. Dalam keadaan ini

motivasi terhadap pekerjaan perlu dibangkitkan oleh manajer agar mereka mau

dan ingin bekerja secara lebih baik.

Faktor ekstrinsik :
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1. Upah

2. Keamanan kerja

3. Kondisi kerja

4. Status

5. Prosedur perusahaan

6. Mutu penyeliaan

7. Mutu hubungan interpersonal antar sesama rekan kerja, atasan dan bawahan.

Motivasi mendorong timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta

merubah kelakuan. Fungsi motivasi tersebut adalah:

1.   Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak

akan timbul sesuatu tindakan atau perbuatan.

2. Motivasi berfungsi sebagai pengaruh artinya mengarahkan perbuatan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Motivasi berfingsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi akan

menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.

Tujuan Motivasi

Manajer atau pimpinan yang berhasil dalam hal motivasi karyawan

sering kali menyediakan suatu lingkungan dimana tujuan-tujuan tepat tersedia

untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan-tujuan motivasi tersebut antara lain:

1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan.

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.

3. Meningkatkan produktivitas karyawan.

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan.

5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan.
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6. Mengefektifkan pengadaan karyawan.

7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

8. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi karyawan.

9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.

10. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.

11. Meningkatkan efesiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kinerja merupakan hasil kerja atau karya yang dihasilkan oleh masing-

masing karyawan untuk membantu badan usaha dalam mencapai dan

mewujudkan tujuan badan usaha. Pada dasarnya kinerja dari seseorang

merupakan hal yang bersifat individu karena masing-masing dari karyawan

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kinerja seseorang tergantung pada

kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh (Dale, 1992)

dalam Kosasih (2007).

Personal Knowledge adalah pengetahuan yang diperoleh karyawan

berupa pengalaman baik dari kejadian sehari-hari ataupun dari sumber lainnya,

dengan kata lain pengetahuan yang diperoleh dari individu (perorangan).

Personal knowledge management adalah mengetahui apa pengetahuan yang

kita miliki dan bagaimana kita bisa mengaturnya, memobilisasi dan

menggunakannya untuk mencapai tujuan kita – dan bagaimana kita dapat terus

menciptakan pengetahuan.

Job Procedure adalah tanggung jawab atau tugas yang bersifat formal

atau perintah resmi atau cara melakukan hal-hal yang harus dijalankan oleh

karyawan berdasarkan Standar Operation Procedure. SOP atau prosedur
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Personal
Knowledge (X1)

Job Procedure
(X2)

Motivasi Intrinsik
(X3)

Kinerja Paramedis
(Y)

Motivasi ekstrinsik
(X4)

pelaksanaan dasar dibuat untuk mempertahankan kualitas dan hasil kerja,

dimana tugas-tugas akan semakin mudah dikerjakan.

Kinerja karyawan akan meningkat jika  faktor ekstrinsik dan faktor

intrinsik atau penggerak motivator yang di berikan perusahaan telah memadai,

bila hal ini mendapat perhatian dari perusahaan akan memberikan tingkat kinerja

yang tinggi (Griffin, 2006).

Setelah dilakukan telaah pustaka yang mendasari perumusan masalah

yang diajukan selanjutnya dibentuk sebuah kerangka pemikiran teoritis, yang

akan digunakan sebagai acuan untuk pemecahan masalah. Kerangka pemikiran

teoritis yang dibangun ditampilkan pada Gambar 2.1. seperti di bawah ini:

Gambar 2.1.

Pengaruh Personal Knowledge, Job Procedure, Motivasi Intrinsik
dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kinerja Paramedis Rumah Sakit Islam Purwokerto
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2.7. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan didasari oleh

landasan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Personal Knowledge berpengaruh secara parsial terhadap kinerja paramedis.

1. Job Procedure berpengaruh secara parsial terhadap kinerja paramedis.

2. Motivasi Intrinsik berpengaruh secara parsial terhadap kinerja paramedis.

3. Motivasi Ekstrinsik berpengaruh secara parsial terhadap kinerja paramedis.

4. Personal Knowledge, Job Procedure, Motivasi Intrinsik dan Motivasi

Ekstinsik berpengaruh secara simultan terhadap kinerja paramedis.
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