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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

ANDRI ISKANDAR, 2005. Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan di Kantor PUSDIKLATWAS BPKP Di bawah 

bimbingan SYAMSUL MA’ARIF dan MOELYADI. 

 

 

Di era globalisasi saat ini, iklim persaingan yang dulunya hanya 

membayangi perusahaan-perusahaan yang mengejar keuntungan (profit company), 

saat ini juga dihadapi oleh organisasi nirlaba yang tidak mengejar keuntungan 

(non profit organization). Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk mencapai 

suatu organisasi yang mampu bersaing dan memiliki daya saing tinggi diperlukan 

pula sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Sayangnya, kompetensi 

saja tidaklah mencukupi untuk menghadapi arus globalisasi tanpa didukung oleh 

semangat yang tinggi untuk bersaing dalam segala bidang. Sistem penilaian 

kinerja di perusahaan atau organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari suatu sistem manajemen kinerja yang memiliki tujuan secara khusus untuk 

membantu pengembangan karyawan, sebagai penjabaran salah satu visi dan misi 

perusahaan atau organisasi. Pengembangan karyawan dalam berbagai bentuk 

merupakan syarat mutlak tercapainya suatu organisasi yang memiliki daya saing 

tinggi. Karena itu, sangat diperlukan suatu sistem penilaian kinerja yang mampu 

memenuhi fungsi-fungsinya secara utuh dalam kaitannya dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya bagi karyawan, namun sistem 

penilaian kinerja juga sangat diperlukan organisasi agar dapat menampilkan 

gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi ketenagakerjaan suatu organisasi 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) Mengidentifikasi besar 

pengaruh penilaian kinerja karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan di 

kantor Pusdiklat Pengawasan BPKP, (2) Mengidentifikasi unsur yang paling 

dominan dari tiap unsur penilaian kinerja karyawan dalam mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan di kantor Pusdiklat Pengawasan BPKP. Penelitian 

ini hanya dibatasi pada karyawan yang berstatus sebagai karyawan tetap (bukan 

pegawai kontrak) dengan responden sebanyak 100 orang. 

Penelitian ini dilakukan di kantor Pusdiklat Pengawasan BPKP, Bogor 

pada bulan Maret 2005 sampai April 2005. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode simple random sampling. Analisis data menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM). Analisis SEM digunakan untuk menguji kesesuaian antara 

model kepuasan yang sudah disusun secara teoritis dengan data empiris yang ada 

di lapangan. Pengolahan data SEM diuji dengan menggunakan software LISREL 

8.51 yang kemudian hasilnya digunakan dalam analisis pembahasan dan implikasi 

manajerial bagi organisasi. 

Atribut yang dianalisis terdiri dari 10 peubah indikator yang 

dikelompokkan ke dalam empat peubah laten eksogen (dimensi) Penilaian kinerja 

karyawan, yakni WHO (subyek penilaian), WHAT (materi/isi penilaian), WHERE 

(tempat pelaksanaan penilaian) dan HOW (metode penilaian). Peubah laten 

eksogen WHO terdiri dari dua peubah indikator, yaitu: Siapa yang dinilai (X1) dan 

Siapa yang harus menilai (X2). Peubah laten eksogen WHAT terdiri dari empat 

peubah indikator, yaitu: Materi yang berkaitan dengan tujuan penilaian kinerja 
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(X3), Dimensi waktu secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan penilaian 

kinerja  (X4), Penilaian kinerja secara informal secara terus menerus dan setiap 

saat (X5) dan Potensi/rekomendasi (X6). Peubah laten eksogen WHERE terdiri 

dari dua peubah indikator, yaitu: Lingkungan penilaian kinerja dilakukan dalam 

suasana nyaman (X7) dan Pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan diluar kantor 

(X8). Peubah laten eksogen HOW terdiri dari dua peubah indikator, yaitu: 

Deskripsi tugas dan tanggung jawab (X9) dan Metode penilaian telah memenuhi 

harapan (X10). 

Berdasarkan hasil analisis Structural Equation Modeling, Hasil 

pengolahan data dengan program LISREL 8.51 menunjukkan standar-standar 

yang sesuai dengan aturan kecocokan model, sehingga tidak diperlukan lagi 

berbagai modifikasi. Dalam evaluasi kriteria goodness of fit, terdapat beberapa 

indeks kesesuaian dan cut off value yang digunakan untuk menguji kecocokan 

model dengan data yang disajikan (sesuai dengan data empiris). Indeks-indeks 

tersebut diantaranya yaitu Degree of Freedom (DF), Chi-square, RMSEA (Root 

Means Square Error of Approximation), dan P-value. Berdasarkan uji kecocokan, 

mengindikasikan bahwa terdapat kecocokan yang baik antara model dan 

kenyataan (didukung oleh data empiris). Nilai Chi-Square (X
2
) yang kecil relatif 

terhadap derajat bebasnya (DF) menunjukkan bahwa model yang diajukan 

didukung oleh data empiris. Nilai RMSEA = 0,00 dan P-value = 1,00 

menunjukkan adanya kedekatan suatu model dengan populasinya dan model 

didukung pula oleh data empiris.  

Hasil penelitian menunjukkan dari keempat peubah laten eksogen 

(penilaian kinerja), ternyata dimensi WHO mempunyai kontribusi paling besar 

terhadap produktivitas kerja karyawan dengan nilai koefisien 0,07. Hal ini berarti 

bahwa subyek penilaian, baik pejabat penilai maupun karyawan yang dinilai 

memiliki kontribusi terbesar dalam membangun produktivitas kerja karyawan di 

lingkungan Pusdiklat Pengawasan BPKP. Urutan kedua yakni dimensi WHERE 

dan HOW yang secara bersama-sama memiliki koefisien faktor muatan sebesar 

0,04. Sementara itu, dimensi WHAT memiliki kontribusi yang paling rendah 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa secara 

keseluruhan isi atau materi yang terdapat dalam penilaian kinerja, yaitu DP3 

memberikan kontribusi yang sangat rendah bagi karyawan dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan khususnya pada kantor Pusdiklat Pengawasan 

BPKP. Hal ini dapat dilihat dari nilai faktor muatannya sebesar 0,00.  Indikator 

dari produktivitas kerja karyawan yang diuji pada penelitian ini terdiri dari 14 

indikator, berani mengambil keputusan sendiri tanpa diperintah (Y1), bersedia 

membantu pekerjaan orang lain (Y2), jujur dalam melaporkan hasil kerja (Y3), 

mengutamakan kepentingan tugas (Y4), bersedia memberikan pelayanan kepada 

sesama (Y5), mentaati peraturan kerja (Y6), mentaati ketentuan jam kerja (Y7), 

mentaati perintah atasan (Y8), kesungguhan dalam melaksanakan tugas (Y9), 

memiliki pengetahuan terhadap tugas orang lain (Y10), kemampuan bekerjasama 

dengan orang lain (Y11), kemampuan dan kemauan meaksanakan tugas (Y12), 

bersedia memberikan saran perbaikan (Y13), berusaha mencari tata kerja baru 

(Y14). Hasil penelitian menunjukkan kontribusi yang cukup rendah terjadi pada 

peubah indikator mengambil keputusan sendiri tanpa diperintah (Y1) maupun 

memiliki pengetahuan terhadap tugas orang lain (Y10).  



 vi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka implikasi manajerial yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut. Dilihat dari kontribusinya terhadap 

produktivitas kerja karyawan, peubah laten eksogen WHO mempunyai nilai paling 

besar dibanding dengan peubah laten eksogen lainnya. Nilai faktor muatan dari 

indikator Siapa yang harus menilai (X2) yang memberikan kontribusi rendah 

terhadap peubah laten eksogen WHO dibandingknan dengan indikator X1 

mengindikasikan bahwa persepsi karyawan terhadap penilai (pejabat penilai) 

masih rendah dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Salah satu cara 

untuk mengatasinya ialah dengan menjadikan para penilai (pejabat penilai) 

semakin menyadari faktor-faktor dinamis yang mempengaruhi penilaian mereka 

terhadap bawahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan penilai dan 

partisipasi penilai dalam bentuk skala penilaian dan penggunaan beberapa metode 

statistik. Dilihat dari kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas kerja 

karyawan, dapat diketahui bahwa peubah laten eksogen WHAT memiliki 

kontribusi sebesar 0,00. Hal ini menjelaskan bahwa isi atau materi penilaian 

kinerja yang selama ini berlangsung memberikan kontribusi yang paling rendah 

diantara peubah laten eksogen lainnya terhadap produktivitas kerja karyawan, 

BPKP. Berdasarkan kondisi seperti ini maka pihak manajemen perlu untuk 

melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan sistem penilaian kinerja karyawan 

yang sekarang sedang berlaku di Pusdiklat Pengawasan untuk kesempurnaan dan 

kebaikan sistem tersebut, sehingga apa yang diharapkan dari hasil penilaian ini 

dapat memberikan keuntungan yang bisa dirasakan oleh karyawan yang dinilai. 

sedangkan bagi organisasi itu sendiri, hasil penilaian ini dapat memberikan 

keuntungan yang berbentuk bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai 

pertimbangan dan acuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

administrasi kepegawaian. Dilihat dari kontribusinya terhadap produktivitas kerja 

karyawan, peubah laten eksogen HOW mempunyai nilai faktor muatan yang sama 

besar dengan peubah laten eksogen WHERE, yaitu sebsar 0,04. Apabila dilihat 

dari indikator-indikator yang membentuk peubah latennya ternyata diketahui 

bahwa indikator Metode penilaian telah memenuhi harapan (X10) memiliki 

kontribusi yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,05 kali indikator X9. Hal ini 

menjelaskan bahwa metode yang digunakan selama ini dalam menilai kinerja 

karyawan dapat dikatakan belum memenuhi harapan karyawan, untuk itu pihak 

manajemen Pusdiklat Pengawasan BPKP seharusnya melakukan upaya perbaikan 

yang dapat mengurangi ketidakpuasan karyawan atas metode yang selama ini 

digunakan.  
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