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Abstract 

 
The main topic in this research, concerning perception performance appraisal, financial 

compensation, non finansial compensation and employees performance. As for becoming this 

research object are performance appraisal, financial compensation, non finansial compensation 

(independent variable) and also employees performance (dependent variable). Pursuant to the 

mentioned, then searched by influence from independen variable to dependent variable. 

Research Subjects are employees exist in Consultant PT. Mega Surya Pangkalan Bun like are  

administratif and technical staf. The aim of this research, is to know influence performance 

appraisal, financial compensation, and non finansial compensation toward to employees 

performance. Data which was used in this research, that is ordinal data turned into interval data, by 

using MSI method ( Method Of Sucessive International). Target of this trasformation, to facilitate 

in statistical calculation. Statistical methods which was used in this research, using Double 

Regressoni (Multiple Regression). In order to giving data which is representatif, hence done by 

examination to regresi model by using ordina least square method, to get linear estimator do not 

deflect bestly. Before conducted by statistical examination, regresi model have to fulfill some 

classic test, that are multicolliniearity, autocorellation and heteroscedastisity.  

Result of obtained analysis, indicating that by parsial the each variable (performance appraisal, 

financial compensation, non finansial compensation), having an effect on positive to employees 

performance in Consultant PT. Mega Surya Pangkalan Bun. While by simultan, indicating that 

performance appraisal, financial compensation, non finansial compensation have an effect on by 

significant toward to  employees performance in Consultant PT. Mega Surya Pangkalan Bun. 

 

Keywords : performance appraisal, financial compensation, non finansial compensation 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keberhasilan berbagai aktivitas di 

dalam suatu Konsultan tidak hanya 

tergantung pada keunggulan teknologi, 

sarana dan prasarana, maupun dana yang 

tersedia, tetapi juga tergantung pada 

keunggulan sumber daya manusia (SDM) 

yang dimilikinya. Hal ini disebabkan, 

manusia dengan berbagai aspek yang 

menyertainya mempunyai potensi yang 

sangat penting dan strategis hingga perlu 

dihargai serta dimanfaatkan pada setiap 

bidang usaha. Setiap manusia mempunyai 

sifat, perilaku dan kebutuhan yang sangat 

bervariasi, oleh karena itu, perlu 

mendapat perhatian dan penanganan yang 

lebih serius. Jika tidak ditangani dengan 

tepat, maka aktivitas PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun secara 

keseluruhan dapat terganggu atau 

mundur. (Sedarmayanti, 2001:V). 

Sumber daya manusia dalam 

suatu organisasi perlu dinilai prestasi 

kerjanya karena sebagai pelaku utama 

berjalannya roda kehidupan organisasi 

dan merupakan input dari prestasi, perlu 

dinilai prestasi kerjanya. Hal ini 

dirasakan perlu untuk kemampuan 

pegawai itu sendiri. Bagi pegawai, 

penilaian prestasi kerja berperan sebagai 

umpan balik tentang berbagai hal yang 
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menyangkut kemampuan dan 

kekurangannya, sehinga memudahkan 

yang bersangkutan menyadari 

perilakunya dalam organisasi. Bagi PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan Bun, 

penilaian tersebut berperan dalam 

mengambil keputusan tentang berbagai 

hal yang berkaitan dengan bidang 

operasional misalnya identifikasi 

program pelatihan, perencanaan karir, 

promosi, sistem imbalan dan lain- 

lainnya. 

Proses penilaian harus dilakukan 

secara objektif. Hal ini merupakan 

konsekuensi logis dari suatu proses 

karena jika penilaian tidak objektif, maka 

organisasi akan mengalami kesulitan 

dalam mengukur kualitas sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Mengukur 

kualitas sumber daya manusia ini harus 

bebas dari pengaruh sifat manusiawi 

penilainya,  seperti hallo effect yang 

berarti memberikan penilaian sebelum 

proses penilaian berlangsung karena 

penilai terpengaruh oleh salah satu aspek 

dari seseorang,  strictness adalah sikap 

penilai yang cenderung memberikan nilai 

yang terlalu rendah karena memandang 

rendah orang lain, Central tendency 

adalah sikap penilai yang cenderung 

untuk memberikan nilai rata-rata karena 

tidak mau bersusah payah mencari 

informasi tentang sifat dan prestasi 

seseorang, Personal biases dapat terjadi 

karena penilai dipengaruhi oleh 

perasaannya dalam memberikan 

penilaian. Misalnya karena usia yang 

lebih tua atau pun  karena lebih senior. 

(Bambang wahyudi, 1991: 118).  Oleh 

karena itu, penilai yang melakukan 

penilaian terhadap para karyawan PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan Bun 

berasal dari pihak luar agar hasilnya lebih 

baik dengan kerjasama dari pihak 

manajemen PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun.   

 Apabila hal-hal di atas terjadi 

dalam suatu penilaian prestasi kerja 

karyawan, tentu saja akan membawa 

dampak yang merugikan terhadap 

pencapaian tujuan PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun. Kerugian 

tersebut muncul antara lain dalam bentuk 

ketidakpuasan karyawan, tingginya 

tingkat pergantian (turn over) karyawan, 

timbul konflik dalam PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun, menurunkan 

motivasi kerja karyawan, dan 

menurunkan prestasi kerja karyawan 

dalam PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun tersebut.  

 Prestasi berarti hasil yang dicapai 

oleh seseorang dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan. Prestasi dapat diukur pada 

tingkat individu, group atau organisasi. 

Prestasi juga merupakan kemampuan 

seseorang untuk menggunakan 

kekuatannya dan mewujudkan segenap 

potensi yang ada padanya.  Untuk melihat  

prestasi karyawan sehubungan dengan 

penilaian prestasi kerja karyawan dan 

kompensasi ini, maka diteliti pendapat 

atau persepsi  karyawan-karyawan 

tersebut tentang bagaimana pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja karyawan dan 

pemberian kompensasi (financial dan non 

financial) di lingkungan tempatnya 

bekerja, serta bagaimana pengaruhnya 

dengan tingkat prestasi kerja mereka.  

Dari hasil penilaian tersebut, akan 

diketahui pentingnya meningkatkan 

prestasi kerja karyawan melalui penilaian 

prestasi kerja karyawan dan kompensasi, 

bagi kelangsungan hidup PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun.  

Untuk lebih membatasi pokok 

pembahasan, penelitian ini menekankan 

pada dampak yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja dan 

pemberian  kompensasi baik dalam 

bentuk financial dan non financial 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan Bun. 

 Oleh karena itu, dapat diidentifikasi 

masalah yang berpengaruh terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun sebagai 

variabel penelitian dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 
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1) Bagaimana pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja karyawan, pemberian 

kompensasi (financial dan non 

financial) dan prestasi kerja karyawan 

yang telah berjalan di PT. Mega 

Surya Konsultan Pangkalan Bun. 

2) Adakah pengaruh penilaian prestasi 

kerja karyawan dan kompensasi 

(financial dan non financial) terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. Mega 

Surya Konsultan Pangkalan Bun. 

 

Tujuan penelitian ini, adalah 

untuk mengetahui: 

1) Penilaian prestasi kerja karyawan, 

kompensasi dan prestasi kerja 

karyawan PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun. 

2) Pengaruh penilaian prestasi 

karyawan dan kompensasi, baik 

secara parsial maupun simultan 

terhadap prestasi kerja karyawan 

PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun. 

 

LANDASAN TEORI 

 

 Penilaian prestasi kerja merupakan 

alat Manajemen Sumber Daya Manusia 

yang digunakan untuk mengukur kuailtas 

sumber daya manusia yang dimiliki 

organisasi pada suatu periode tertentu, 

sekaligus untuk mengetahui tingkat 

kesesuaiannya dengan kebutuhan sumber 

daya manusia pada periode yang sama.  

 Berbagai ahli mempunyai pendapat 

tentang  pengertian dari penilaian prestasi 

kerja, diantaranya adalah : 

Menurut Handoko (1998:135) 

“Penilaian Prestasi Kerja adalah 

proses melalui mana organisasi 

mengevaluasi atau menilai Prestasi 

Kerja Pegawai” 

Schermerhorn. Jr (1999:295) 

“Performance appraisal is a 

process of formally evaluating 

performance and providing 

feedback. “ 

Menurut  Cascio ( 1995:275) 

“Performance appraisal is the 

systematic description of an 

employee’s job-relevant, strenght 

and weakness.  

Malayu (2003:87). 

“Penilaian prestasi adalah kegiatan 

manajer untuk mengevaluasi 

perilaku  prestasi kerja karyawan 

serta menetapkan kegiatan 

selanjutnya.” 

Dari beberapa pengertian di atas dapat 

dijelaskan bahwa penilaian prestasi kerja 

merupakan suatu cara untuk 

mengevaluasi hasil kerja karyawan yang  

dilakukan pada suatu periode tertentu 

secara sistematis, teratur dan cermat, 

mengenai ketepatan karyawan yang ada 

di PT. Mega Surya Konsultan Pangkalan 

Bun, secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Hasil penilaian prestasi kerja tersebut 

dapat dijadikan dasar kenaikan dan 

penurunan jabatan, kompensasi, sumber 

mutasi karyawan, penentuan program dan 

pengembangan, dan dapat diketahui 

masalah-masalah yang dihadapi oleh PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan Bun 

tersebut. 

 Dari hasil penilaian ini pula dapat 

diketahui karyawan mana yang berhasil, 

kurang berhasil maupun gagal dalam 

memegang jabatan yang diberikan oleh 

PT. Mega Surya Konsultan Pangkalan 

Bun, selain itu juga dapat membantu PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan Bun 

dalam mengurangi unsur tebak atau kira-

kira dalam menilai kegiatan seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Ruang Lingkup Penilaian Prestasi 

Kerja 

Ruang lingkup penilaian prestasi 

kerja menurut Malayu (2003:88) tercakup 

dalam what, why, where, when, who dan 

how atau sering di singkat 5W+1H.  

(1) What (apa) yang dinilai  

Perilaku dan Prestasi Kerja seperti 

kesetiaan, kejujuran, kerja sama, 

kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat 
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sekarang, potensi yang akan datang, sifat 

dan hasil kerjanya adalah yang dinilai. 

(2) Why (mengapa) dinilai  

Dinilai karena: 

1) Untuk meningkatkan tingkat 

kepuasan para karyawan dengan 

memberikan pengakuan 

terhadap hasil kerjanya. 

2) Untuk membantu kemungkinan 

pengembangan prsonel yang 

bersangkutan. 

3) Untuk memelihara potensi 

kerja. 

4) Untuk mengukur tampilan  

kerja karyawan. 

5) untuk mengukur kemampuan 

dan kecakapan karyawan. 

6) Untuk mengumpulkan data 

guna menetapkan program 

kepegawaian selanjutnya. 

(3) Where (dimana) penilaian  

dilakukan  

  Tempat penilaian dilakukan: 

1) Di dalam pekerjaan (on the job 

performance) secara formal 

2) Di luar pekerjaan (off the job 

performance) baik secara 

formal atupun informal. 

(4) When (kapan) penilaian dilakukan 

Waktu penilaian dilakukan: 

1) Formal    : penilaian yang di 

lakukan secara periodic 

2) Informal  : penilaian yang 

dilakukan terus menerus 

(5) Who (siapa) yang akan dinilai 

Penilaian dilakukan pada semua 

tenaga kerja yang melakukan pekerjaan 

di PT. Mega Surya Konsultan Pangkalan 

Bun dan yang menilai (appraiser) adalah 

atasan langsung karyawan, atasan dari 

atasan langsung dan atau suatu tim yang 

di bentuk oleh PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun tersebut. 

Siapa yang seharusnya menilai 

prestasi kerja? Untuk menentukan siapa 

yang melakukan penilaian merupakan 

suatu masalah pokok dalam proses 

penilaian karena penetapan penilai erat 

sekali hubungannya dengan persoalan 

apakah penilai itu obyektif atau tidak. 

Penetapan penilai (appraiser) yang 

qualifed. menurut Malayu Hasibuan 

(2003: 91) sangat sulit karena harus 

memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) Penilai harus jujur, adil, objektif, 

dan mempunyai pengetahuan 

mendalam tentang unsur-unsur 

yang akan dinilai supaya 

penilaiannya sesuai dengan 

realitas atau fakta yang ada. 

(2) Penilai hendaknya mendasarkan 

penilaiannya benar atau salah 

(right or wrong), baik atau buruk 

terhadap unsur-unsur yang dinilai 

sehingga hasil penilaiannya jujur, 

adil dan obyektif. Penilai tidak 

boleh mendasarkan penilaiannya 

atas dasar suka atau tidak suka 

(like or dislike). 

(3) Penilai harus mengetahui secara 

jelas uraian pekerjaan dari setiap 

karyawan yang akan dinilainya 

supaya hasil penilaiannya dapat 

dipertanggungjawabkan dengan 

baik. 

(4) Penilai harus mempunyai 

kewenangan (authority) foirmal, 

supaya mereka dapat 

melaksanakan tugaasnya dengan 

baik. 

(5) Penilai harus beragama, beriman, 

supaya penilaiannya jujur dan 

adil. 

Orang yang dapat menilai prestasi 

kerja menurut Cascio (1995:290) adalah:  

1) Atasan langsung. 

2) Teman sekerja. 

3) Bawahan. 

4) Menilai sendiri. 

5) Konsumen yang dilayani. 

6) Komputer. 

(6) How (bagaimana) menilainya 

Metode penilaian apa yang 

digunakan dan masalah apa 

yang di hadapi oleh penilai 

(appraiser) dalam melakukan 

penilaian. 
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METODE 

 

Metode yang Digunakan 

 Dalam melakukan penelitian ini 

jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian yang bersifat analitik. 

Penelitian analitik adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mencari hubungan 

variabel penilaian prestasi kerja dan 

kompensasi (finansial dan non finansial) 

terhadap prestasi kerja karyawan. Dalam 

penelitian ini akan diuji apakah ada 

pengaruh antara penilaian prestasi kerja 

dan kompensasi terhadap prestasi kerja 

karyawan. Rancangan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah cross-sectional, 

pengamatan terhadap variabel 

independen dan dependen dilakukan pada 

waktu bersamaan. 

 

Data yang Diperlukan 

 Seperti yang terungkap di dalam 

variabel penelitian bahwa pokok masalah 

yang diteliti adalah bersumber pada 

keempat variabel, yaitu variabel 

independen, penilaian prestasi kerja(XI),  

kompensasi finansial (X2) dan non 

finansial (X3) dan variabel dependen 

prestasi kerja karyawan(Y).  

 

Sumber Data dan Penentuannya 

 Jenis data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer diperoleh 

dari hasil penelitian secara empirik 

melalui penyebaran kuesioner kepada 

para karyawan selaku responden. Sumber 

data sekunder diantaranya diperoleh dari 

laporan tentang profil PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun. Pada 

penelitian ini, metode penentuan 

sampelnya menggunakan formula empiris 

yang dianjurkan oleh Isaac dan Michael 

(Sukardi, 2003:54)28, sehingga setiap 

objek dalam suatu populasi memperoleh 

kesempatan yang sama untuk dijadikan 

sampel penelitian dan memenuhi syarat 

representativeness (keterwakilan) atau 

mewakili semua komponen populasi. 

 Dalam penelitian ini ukuran sampel 

untuk responden ditentukan oleh jumlah 

populasi yang digunakan untuk menguji 

hipotesis. Hipotesis akan diuji dengan 

menggunakan analisis regresi.  

 Ukuran sampel minimal untuk 

analisis regresi dapat ditentukan melalui 

rumus empiris dari Isaac dan Michael 

yang ditulis sebagai berikut (Sukardi, 

2003:55)28 : 

P)P(1X1)(Nd

P)-.N.P(1X
S

22

2


  

Keterangan : 

S = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi akses 

P = Proporsi populasi sebagai dasar 

asumsi pembuatan tabel. Harga 

ini diambil p=  0,50. 

d = derajat ketepatan yang 

direflesikan oleh kesalahan yang 

dapat ditoleransi dalam fluktuasi 

proporsi sampel P, d umumnya 

diambil 0,05. 

X2 =  Nilai tabel chisquare untuk satu 

derajat kebebasan yang relatif 

level konfiden yang diinginkan 

X2 = 3,841 tingkat kepercayaan 

0,95. 

  

Dari 50 populasi diperoleh jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 44 responden.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber data diperoleh penulis 

dengan menggunakan teknik wawancara, 

kuesioner dan observasi. Dilakukan uji 

coba kuesioner untuk menguji validitas 

dan reliabilitas terhadap 30 karyawan dari 

44 pertanyaan. Dari pengujian validitas 

pertama terhadap 30 karyawan PT. Mega 

Surya Konsultan Pangkalan Bun, ternyata 

ada dua pertanyaan yang tidak valid yaitu 

pertanyaan nomor lima (penilaian prestasi 

kerja) dan nomor tiga (kompensasi 

finansial), berarti kedua pertanyaan 

tersebut akan dikeluarkan. Setelah 

direvisi diperoleh semua pertanyaan valid 
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ini berarti tidak ada lagi pertanyaan yang 

dikeluarkan. 

 Dari uji reliabilitas dihasilkan 

sebesar 0,9643, menunjukkan bahwa 

koefisien reliabilitas penelitian ini baik 

untuk digunakan. Namun, setelah direvisi 

diperoleh hasil reliabilitas yang baru 

yaitu 0,9641, berarti reliabel juga. Hal ini 

berarti hasil yang diperoleh dari 

pengolahan kuesioner secara keseluruhan 

untuk penelitian ini dapat menunjukkan 

tingkat kepercayaan dan ketepatan yang 

baik yaitu sebesar 96,41% untuk 

menggambarkan pengaruh penilaian 

prestasi kerja dan kompensasi terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun. 

 

Metode Analisis 

  Pengolahan data yang terkumpul 

dari hasil wawancara kuesioner dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) 

langkah, yaitu: persiapan, tabulasi dan 

penerapan data pada pendekatan 

penelitian. Persiapan adalah 

mengumpulkan dan memeriksa 

kelengkapan kuesioner serta memeriksa 

kebenaran cara pengisian. Melakukan 

tabulasi hasil kuesioner dan memberikan 

nilai (scoring) sesuai dengan sistem 

penilaian yang telah ditetapkan. 

Kuesioner tertutup dengan menggunakan 

skala ordinal 5, nilai yang diperoleh 

merupakan indikator untuk pasangan 

variabel independen X dan variabel 

dependen Y. 

Data hasil tabulasi diterapkan pada 

pendekatan penelitian yang digunakan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk 

mengetahui penilaian prestasi kerja dan 

kompensasi terhadap prestasi kerja 

karyawan, dilakukan melalui pengolahan 

data dengan menganalisis sikap 

responden terhadap setiap butir kuesioner 

untuk melihat hasil penilaian 

(positif/negatif) dengan menggunakan 

skala Likert’s. 

 Untuk memperoleh data dari 

variabel kualitatif (unsur-unsur yang 

disyaratkan dalam pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja dan kompensasi/finansial 

dan non finansial), setiap variabel terlebih 

dahulu dijabarkan ke dalam subvariabel 

(jika ada subvariabel) dan 

dioperasionalisasikan ke dalam indikator. 

Setiap indikator diukur dengan ukuran 

peringkat jawaban dengan skala ordinal. 

 Analisis yang digunakan terdiri dari 

dua jenis yaitu (1) analisis deskriptif 

terutama untuk variabel yang bersifat 

kualitatif dan (2) analisis kuantitatif, 

berupa pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik. Analisis 

kuantitatif ditekankan untuk 

mengungkapkan perilaku variabel 

penelitian, sedangkan analisis 

deskriptif/kualitatif digunakan untuk 

menggali perilaku faktor penyebab. 

Dengan menggunakan kombinasi metode 

analisis tersebut dapat diperoleh 

generalisasi yang bersifat komprehensif. 

Pengolahan data dilakukan dengan 

program SPSS 18. 

X1

X2

X3

Y

ε

 
Gambar 1. Model Korelasi dalam 

Analisis Regresi 

Keterangan : 

X1 : Pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja karyawan 

X2 : Kompensasi Finansial 

X3 : Kompensasi Non Finansial 

Y : Prestasi Kerja Karyawan 

 Bentuk persamaan umum dari 

regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

y = b 0  + b 1 x 1  + b 2 x 2 + b 3 x 3 +   

  

 Dimana y merupakan nilai 

variabel terikat (dependent variable), b 0  
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merupakan titik potong terhadap sumbu y 

(y-intercept), x 1 , x 2 , ..., x n  adalah nilai 

variabel bebas (independent variable) dan 

b 1 , b 2 , ..., b n adalah koefisien 

kemiringan (slope coefficient). 

 Besarnya b 0  dan b i , dapat dicari 

dengan menggunakan metode kuadrat 

terkecil (least square method) yang 

menggunakan persamaan, sebagai 

berikut: 

y     =   22110 xbxbnb  

    212

2

11101 xxbxbxbyx  

    2

22211202 xbxxbxbyx  

 Membangun suatu model regresi 

berganda, merupakan suatu proses untuk 

menangkap fenomena nyata yang tidak 

pasti dan rumit, menjadi bentuk yang 

lebih sederhana (menggunakan bentuk 

matematis), sehingga dapat menjelaskan 

atau memprediksi fenomena sistematis 

yang terjadi dalam dunia nyata. 

Fenomena yang sifatnya tidak sistematis 

ini, diperlakukan sebagai residual atau 

kesalahan acak (  ) dari model regresi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk 

matematis dari regresi linier berganda ini, 

adalah: 

yi =  0  +  1  x 1  + 2 x 2  + b 3 x 3 +      

  

dimana : 

yi = prestasi kerja.  

 0  = konstanta. 

  = koefisien regresi. 

x1 = pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja 

x2 = kompensasi finansial. 

x3 = kompensasi non finansial. 

  = faktor pengganggu (epsilon). 

(Aczel, 1999 : 141) 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Koefisien determinasi ganda (multiple 

coefficient of determination) R², 

digunakan untuk mengukur seberapa 

besar (dinyatakan dalam persen) variabel 

bebas dapat menjelaskan variabel tidak 

bebas. Jika jumlah variabel bebas 

semakin banyak, maka R² cenderung 

semakin besar. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap nilai R² 

(adjusted R²). Untuk menghitung 

koefisien determinasi ganda dan adjusted 

R², maka dilakukan langkah-langkah: 

1). Hasil perhitungan koefisien 

determinasi ganda R² dan adjusted 

R², dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Koefisien Determinasi Ganda 

(R²) dan Adjusted R² 

R R2 Adjusted R2 

0.88

1 

0.77

6 0.759 

Sumber: Hasil Pengolahan dengan 

SPSS V.18 

 

2). Dari hasil perhitungan di atas, dapat 

dilihat nilai koefisien determinasi 

ganda adjusted R², sebesar 0.776. 

Ini berarti, 77,6% nilai variabel 

prestasi kerja dapat dijelaskan oleh 

variabel penilaian prestasi kerja, 

kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial. Sisanya 

sebesar 22,4 %, dijelaskan oleh 

variabel lain diluar penelitian.  

 

Penilaian Prestasi Kerja, Kompensasi 

Finansial, Kompensasi Non Finansial 

dan Prestasi Kerja di PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun 

Penilaian Prestasi Kerja di PT. Mega 

Surya Konsultan Pangkalan Bun  

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa penilaian 

prestasi kerja di PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun dapat 

dikatakan sudah baik, jika dilihat secara 

keseluruhan dari dimensi relevance, 

sensitivity, reliability, acceptability dan 

practicality. Namun, berdasarkan hasil 

tanggapan dari para karyawan PT. Mega 
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Surya Konsultan Pangkalan Bun masih 

ada beberapa permasalahan dalam 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

karyawan di PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun. Khususnya pada dimensi 

relevence yang memiliki persentase 

terkecil jika dibandingkan dengan 

dimensi yang lainnya. Hal ini disebabkan 

karena masih ada hasil pada rapor 

penilaian prestasi kerja menunjukkan hal 

tidak berhubungan, tidak merasa puas 

dengan hasil penilaian, ada beberapa 

karyawan yang tidak dilibatkan dalam 

penilaian serta ada sebagian data yang 

digunakan tidak sesuai dengan 

pencapaian kinerja masing-masing 

karyawan. 

Seperti yang dikatakan Cascio 

sebelumnya, bahwa pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja mensyaratkan 

penilaian memiliki hubungan yang jelas 

antara standar kinerja terhadap pekerjaan 

dan tujuan utama dari organisasi. Selain 

itu, dikatakan pula oleh Wahyudi 

(2002:122) bahwa syarat ditentukan 

untuk menegaskan bahwa sistem 

penilaian prestasi kerja hanya mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan 

prestasi kerja dalam suatu jabatan 

tertentu. Oleh karena itu, suatu penilaian 

prestasi harus selalu memperhatikan 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan 

oleh seorang pemangku jabatan tertentu 

(job requirement performance) yang 

dapat dilihat dari hasil analisa jabatan 

yang terbaru. 
 

Kompensasi Finansial di PT. Mega 

Surya Konsultan Pangkalan Bun  

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, jika dilihat secara keseluruhan 

dimensi kompensasi finansial masuk ke 

dalam kategori baik. Walaupun sudah 

dikategorikan baik, namun berdasarkan 

hasil tanggapan karyawan terhadap 

dimensi kompensasi finansial yang ada di 

PT. Mega Surya Konsultan Pangkalan 

Bun pada umumnya mereka merasa 

bahwa gaji dan bonus yang selama ini 

mereka terima, tidak sesuai dengan 

harapan mereka. Menurut Mondy dan 

Noe dalam Mukaram dan Marwansyah 

(2000:143), dimana PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun pada 

umumnya menyadari bahwa mereka 

berkewajiban menyediakan asuransi18. 

Selanjutnya,  Caugemi dan Claypool 

(1978) dalam As’ad (2002:116), 

mengatakan bahwa faktor finansial yang 

berhubungan dengan besarnya gaji, 

macam-macam tunjangan dan bonus yang 

diberikan PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun, dapat menunjang puas 

atau tidak puasnya karyawan dalam 

bekerja selain itu dapat meningkatkan 

prestasi para pekerja16. 

 

Kompensasi Non Finansial di PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan Bun  

Mengenai dimensi kompensasi 

non-finansial, pada umumnya tanggapan 

karyawan PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun cukup baik, namun jika 

dibandingkan dengan dimensi 

kompensasi finansial masih rendah. 

Berdasarkan hasil kuesioner, bahwa 

kesempatan untuk dipromosikan atau 

naik jabatan di PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun cukup sulit, 

bahkan hampir tidak ada karyawan yang 

dipromosikan. Selain itu, masih ada 

sebagian kecil dari para karyawan PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan Bun 

yang tidak diberikan penghargaan bukan 

uang dan pujian, apabila mereka dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik. 

Mengenai penghargaan bukan uang dan 

pujian ini, berdasarkan dari hasil data 

kuesioner menunjukkan, bahwa sebagian 

besar karyawan selalu diberikan 

penghargaan bukan uang dan pujian bila 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

(bisa dikatakan sudah baik).  

 Malayu (2003:123) menyebutkan 

bahwa satu dasar lain yang dapat 

dijadikan dasar pengambilan keputusan 

promosi, yaitu dasar kombinasi antara 

merit-based promotion dan seniority-

based promotion. Dasar ini merupakan 

yang terbaik dan paling tepat, karena 
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memprtimbangkan kedua dasar yang 

telah disebutkan sebelumnya sehingga 

keputusan promosi akan diberkan kepada 

orang yang memiliki kinerja yang 

menonjol, ketrampilan yang baik, dan 

pengalaman lebih dalam melaksanakan 

pekerjaannya serta telah  menguasai 

bidang  pekerjaannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Caugemi dan Claypool (1978) dalam 

As’ad (2002:115), menemukan bahwa 

hal-hal yang menyebabkan rasa puas, 

adalah: kenaikan jabatan (promosi), 

penghargaan dan pujian. 

 

Prestasi Kerja di PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa prestasi 

kerja yang di PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun dapat dikatakan sudah 

baik, jika dilihat secara keseluruhan dari 

dimensi kemampuan dan minat seorang 

pekerja, kemampuan dan penerimaan atas 

penjelasan delegasi tugas dan peran dan 

tingkat motivasi seorang pekerja.. Namun 

jika diperhatikan secara seksama dari 

hasil tanggapan para karyawan PT. Mega 

Surya Konsultan Pangkalan Bun masih 

ada beberapa prestasi kerja karyawan di 

PT. Mega Surya Konsultan Pangkalan 

Bun yang kurang. Khususnya pada 

dimensi peran dan tingkat motivasi 

seorang pekerja.  

Menurut Robbins (2003:262), 

mengatakan bahwa program pelibatan 

karyawan dapat memberikan kepada para 

karyawan motivasi intrinsik  dengan 

meningkatkan kesempatan untuk 

berkembang, tanggung jawab, dan 

pelibatan dalam kerja itu sendiri20. Sama 

halnya pula, dengan memberikan 

kesempatan kepada karyawan  untuk 

membuat dan melaksanakan keputusan, 

dan kemudian menyaksikan berhasilnya 

keputusan itu, dapat membantu 

memuaskan kebutuhan seorang karyawan 

akan tanggung jawab, prestasi, 

pengakuan, pertumbuhan dan 

peningkatan penghargaan diri. Hal ini 

sesuai dengan teori ERG dan upaya untuk 

merangsang kebutuhan untuk berprestasi.  

 

Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja, 

Kompensasi Finansial, Kompensasi 

Non Finansial terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun.  

Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja, 

Kompensasi Finansial, Kompensasi 

Non Finansial Secara Bersama-sama 

(Simultan) terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun.  

Berdasarkan hasil perhitungan 

statistik, dapat dilihat bahwa pengaruh 

hubungan penilaian prestasi kerja, 

kompensasi finansial dan kompensasi 

non finansial secara bersama-sama 

terhadap prestasi kerja karyawan, didapat 

nilai uji statistik F = 46,174 lebih besar 

dari nilai  F tabel  = 2,839. Dari hasil nilai 

tersebut, diketahui bahwa 
tabelhitung FF   

(H 0 ditolak) pada taraf signifikan 0,05 

dan df = 40. Hal ini dapat diartikan, 

bahwa penilaian prestasi kerja (X1),  

kompensasi finansial (X2) dan 

kompensasi non finansial (X3) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan (Y). Pengaruh ini dapat 

dikatakan, bahwa penilaian prestasi kerja,  

kompensasi finansial dan kompensasi 

non finansial mempunyai peranan yang 

cukup penting dalam meningkatkan 

prestasi kerja karyawan PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun. 

Dengan pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja penilaian yang dilakukan 

terhadap karyawan PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun yang  

dilakukan pada suatu periode tertentu 

secara sistematis, teratur dan cermat dan 

diikuti dengan pemberian kompensasi 

secara finansial dan non finansial di PT. 
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Mega Surya Konsultan Pangkalan Bun 

maka dapat mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan. Seperti yang diungkapkan oleh 

berbagai ahli sebelumnya bahwa melalui 

penilaian prestasi kerja, maka organisasi 

dapat mengetahui prestasi kerja 

karyawannya. Selain itu, melalui 

pemberian kompensasi finansial ataupun 

non finansial menurut Mondy dan Noe 

serta Whether dan Davies 

mengungkapkan bahwa kompensasi 

dapat merubah hasil kerja para karyawan 

untuk lebih baik lagi atau meningkatkan 

prestasi kerja. 

 

Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja 

terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan 

Bun.  

Berdasarkan hasil perhitungan 

statistik, pengaruh hubungan penilaian 

prestasi kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun, didapat nilai uji statistik t 

= 2,602 lebih besar dari nilai  t tabel  = 

2,0211 pada taraf signifikan 0,05 dan df = 

44, maka H 0  ditolak (berarti H 1  

diterima). Dengan menganggap besarnya 

kompensasi finansial (X2) dan 

kompensasi non finansial (X3)  konstan, 

maka penilaian prestasi kerja (X1) 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan (Y). 

Dari hasil perhitungan tersebut, diketahui 

bahwa penilaian prestasi kerja 

berpengaruh positif terhadap prestasi 

kerja karyawan PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun.   

Melalui penilaian prestasi kerja 

menurut Cascio akan meningkatkan 

tampilan kerja karyawan dengan cara 

membantu mereka untuk meyadari dan 

menggunakan kemampuan potensial 

untuk mencapai tujuan suatu organisasi 

dalam hal ini adalah rumah sakit. Selain 

itu, dengan pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja yang baik maka dapat memberikan 

informasi kepada para karyawan atau 

manajer yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan untuk pemberian 

pelatiihan atau tidak5. 

 

Pengaruh Kompensasi Finansial 

terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan 

Bun.  

Berdasarkan hasil perhitungan 

statistik, pengaruh hubungan kompensasi 

finansial terhadap prestasi kerja karyawan 

PT. Mega Surya Konsultan Pangkalan 

Bun, didapat nilai uji statistik t = 2,579 

lebih besar dari nilai  t tabel  = 2,0211 pada 

taraf signifikan 0,05 dan df = 40, maka H

0  ditolak (berarti H 1  diterima). Dengan 

menganggap besarnya penilaian prestasi 

kerja (X1) dan kompensasi non finansial 

(X3)  konstan, maka kompensasi finansial 

(X2) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan (Y). Dari hasil perhitungan 

tersebut, diketahui bahwa kompensasi 

finansial berpengaruh positif terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun.   

Menurut Mondy dan Noe dengan 

pemberian kompensasi finansial memiliki 

pengaruh terhadap berbagai faktor. Salah 

satu faktor tersebut yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Pemberian 

kompensasi finansial dapat diberikan baik 

secara langsung ataupun tidak langsung 

oleh pihak PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun. 

 

Pengaruh Kompensasi Non Finansial 

terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. 

Mega Surya Konsultan Pangkalan 

Bun.  

Berdasarkan hasil perhitungan 

statistik, pengaruh hubungan kompensasi 

non finansial terhadap prestasi kerja 

karyawan PT. Mega Surya Konsultan 

Pangkalan Bun, didapat nilai uji statistik t 

= 2,723 lebih besar dari nilai  t tabel  = 

2,0211 pada taraf signifikan 0,05 dan df = 

40, maka H 0  ditolak (berarti H 1  

diterima). Dengan menganggap besarnya 



Juristek, Vol. 1, No. 2, Januari 2013, Hal. 21-34 

 

 

31 
 

penilaian prestasi kerja (X1) dan 

kompensasi finansial (X2) konstan, maka 

kompensasi non finansial (X3) 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan (Y). 

Dari hasil perhitungan tersebut, diketahui 

bahwa kompensasi non finansial 

berpengaruh positif terhadap prestasi 

kerja karyawan PT. Mega Surya 

Konsultan Pangkalan Bun.   

Menurut Mondy dan Noe 

kompensasi non finansial dalam suatu 

perusahaan merupakan hal yang tidak 

normal jika dibandingkan dengan 

kompensasi finansial. Akan tetapi, pada 

suatu perusahaan sering memiliki faktor 

kekuatan yang sangat baik dibandingkan 

finansial, karena merupakan bentuk 

kepuasan yang diterima oleh seseorang 

dari pekerjaan itu sendiri yang terdiri 

dari: promosi dan penghargaan sosial. Ini 

berarti kompensasi non finansial dapat 

mempengaruhi prestasi kerja juga bahkan 

lebih baik karena dapat meningkatkan 

karir para karyawan dengan adanya 

pemberian promosi jabatan yang 

merupakan salah satu bentuk kompensasi 

non finansial. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Terdapat beberapa kekurangan dari 

penilaian prestasi kerja, kompensasi 

(finansial dan non finansial) dan 

prestasi kerja karyawan PT. Mega 

Surya Konsultan, yang secara 

singkat dapat disimpulkan, yaitu : 

(1). Penilaian prestasi kerja yang 

ada di PT. Mega Surya 

Konsultan 

Pada umumnya penilaian 

prestasi kerja yang sudah 

berlaku di PT. Mega Surya 

Konsultan dirasakan sudah 

baik oleh para karyawaannya 

yang dapat dilihat 

berdasarkan 5 (lima) dimensi 

dari penilaian prestasi kerja 

yaitu relevance, sensitivity, 

reliability, acceptability dan 

practicality. Dari kelima 

dimensi tersebut hanya pada 

dimensi relevence yang harus 

diperbaiki, karena masih ada 

hasil pada rapor penilaian 

prestasi kerja menunjukkan 

hal tidak berhubungan, tidak 

merasa puas dengan hasil 

penilaian, ada beberapa 

karyawan yang tidak 

dilibatkan dalam penilaian 

serta ada sebagian data yang 

digunakan tidak sesuai 

dengan pencapaian kinerja 

masing-masing karyawan. 

(2). Pemberian kompensasi 

finansial di PT. Mega Surya 

Konsultan 

 Pada umumnya pemberian 

kompensasi finansial pada 

PT. Mega Surya Konsultan 

dirasakan baik oleh para 

karyawaannya. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan kepada 

bahwa pemberian kompensasi 

ini telah sesuai dengan 

ketetapan pemerintah dan 

dapat dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari para karyawan. 

Akan tetapi karyawan merasa 

bahwa pemberian bonus oleh 

pihak PT. Mega Surya 

Konsultan masih dirasakan 

kurang.  

(3). Pemberian kompensasi non 

finansial di PT. Mega Surya 

Konsultan Pada umumnya 

bentuk kompensasi non 

finansial yang didapatkan 

karyawan pada PT. Mega 

Surya Konsultan dirasakan 

kurang. Hal ini disebabkan 
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penerapan sistem promosi 

yang dirasakan kurang adil 

(setiap karyawan tidak 

mendapatkan kesempatan 

yang sama), karyawan kurang 

mendapatkan kepercayaan 

dan tanggung jawab dalam 

mengambil keputusan 

mengenai pekerjaannya. 

(4). Prestasi kerja karyawan PT. 

Mega Surya Konsultan 

Pada umumnya prestasi kerja 

karyawan yang dilihat dari 

dimensi kemampuan dan 

minat seorang pekerja, 

kemampuan dan penerimaan 

atas penjelasan delegasi tugas 

dan peran dan tingkat 

motivasi seorang pekerja 

yang didapatkan karyawan 

pada PT. Mega Surya 

Konsultan dirasakan cukup 

baik. Hanya pada dimensi 

peran dan tingkat motivasi 

seorang pekerja yang kurang 

baik dan perlu ditingkatkan 

lagi dengan memberikan 

motivasi yang sesuai dan 

memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk dapat 

meningkatkan 

kemampuannya sehingga 

para karyawan dapat 

berprestasi lebih baik lagi. 

2) Dari hasil pengujian terhadap 

penilaian prestasi kerja, kompensasi 

finansial dan kompensasi non 

finansial terhadap prestasi kerja 

karyawan serta penilaian prestasi 

kerja terhadap kompensasi finansial 

dan kompensasi non finansial di 

PT. Mega Surya Konsultan secara 

statistik memiliki pengaruh baik 

secara bersama-sama maupun 

parsial.  

 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada PT. Mega Surya 

Konsultan, penulis mengajukan beberapa 

saran, antara lain : 

1). Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 

(1). Dari kelima dimensi penilaian 

prestasi karyawan yang harus 

diperbaiki adalah dimensi 

relevance. Agar rapor 

penilaian prestasi kerja hanya 

menyajikan hal-hal yang 

berhubungan dengan hasil 

kerja, faktor-faktor yang tidak 

berhubungan dengan 

pekerjaan tidak turut dinilai, 

pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja yang dilakukan 

secara formal dilaksanakan 

dengan objektif dan 

melibatkan karyawan dalam 

prosesnya dan data yang 

digunakan sesuai dengan 

pencapaian kinerja masing-

masing karyawan. 

(2). Sistem pelaksanaan promosi 

jabatan yang didasarkan 

kepada tidak hanya kepada 

masa jabatan saja, atau hanya 

memperhatikan hasil 

penilaian kinerja 

karyawannya saja, akan tetapi 

merupakan penggabungan 

dari kedua metode tersebut. 

Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa dasar 

pengambilan keputusan 

tentang kebijakan promosi 

jabatan merupakan gabungan 

dari system merit-based 

promotions dan seniority-

based promotions. 

2). Bentuk Kompensasi yang Di terima 

Oleh Karyawan  

(1). Pemberian kompensasi 

finansial yang diterima 

karyawan sebaiknya 

memperhatikan factor 

Internal equity dan External 

equity. Maksudnya adalah 

bahwa dalam memberikan 

kompensasi kepada 

karyawannya perusahaan 
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dirasakan perlu untuk 

memperhatikan pemberian 

jumlah yang sama untuk 

setiap karyawan untuk posisi 

yang sama dalam perusahaan, 

dengan memperhatikan 

kemampuan yang dimiliki 

karyawan. Selain itu, 

perusahaan juga harus 

memperhatikan faktor 

eksternal, maksudnya adalah 

pemberian kompensasi yang 

diberikan juga harus 

memperhatikan “harga pasar” 

untuk posisi yang sama di 

perusahaan lainnya yang 

bergerak dalam skala atau 

tingkatan yang sama.  

(2). Karyawan diberikan 

kesempatan yang lebih besar 

untuk mengambil keputusan 

sendiri berkaitan dengan 

pekerjaan dan permasalahan 

yang dihadapi berkaitan 

dengan pekerjaannya. Dalam 

Consulting, karyawan 

dituntut untuk mampu 

memberikan pelayanan yang 

baik kepada pelanggannya, 

dan ini menuntut karyawan 

untuk dapat mampu membuat 

keputusan yang cepat untuk 

memenuhi kebutuhan 

kliennya. 

3). Prestasi Kerja Karyawan 

(1). Membuat program pelibatan 

karyawan dapat memberikan 

kepada para karyawan 

motivasi intrinsik  dengan 

meningkatkan kesempatan 

untuk berkembang, tanggung 

jawab, dan pelibatan dalam 

kerja itu sendiri. 

(2). Memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk 

membuat dan melaksanakan 

keputusan, dan kemudian 

menyaksikan berhasilnya 

keputusan itu, dapat 

membantu memuaskan 

kebutuhan seorang karyawan 

akan tanggung jawab, 

prestasi, pengakuan, 

pertumbuhan dan 

peningkatan penghargaan 

diri. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A Anwar Prabu Mangkenegara. 

2002.Manajemen Sumber Daya 

Manusia Perusahaan. Bandung. 

PT. Remaja Rosdakarya.  

Aczel, Amir D. 1999. Complete Business 

Statistics. Fourth Edition. 

Singapore. McGraw-Hill.  

Alex S Nitisemito. 1982. Manajemen 

Personalia. Cetakan Ketiga. 

Jakarta. Ghalia Indonesia. 

Bambang Wahyudi. 2002. Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Cetakan 

Pertama. Bandung. Penerbit Sulita.  

Cascio WF. 1995. Managing Human 

Resources : Productivity, Quality of 

Work Life, Profits. fourth Edition. 

New York. McGraw-Hill.  

Dessler, Gary.  Manajemen Sumber Daya 

Manusia.Alih Bahasa Benyamin 

Molan, Edisi Ketujuh. Jakarta. P.T. 

Prenhallindo.  

Dielman, Terry E. 1991.Applied 

Regression Analysis for Business 

and Economics. Boston, USA. 

PSW-KENT Publishing Company. 

hal. 282-283.  

Filipo, Edwin B. 1984. Personnel 

Management. Sixth Edition. New 

York. McGraw-Hill Book 

Company.  

Gibson, James L and John M Ivansevich, 

James H Donnelly. 1996. 

Organizations (Behavior-Structure-

Processes). Seventh Edition. 

Boston. Erwin Homewood.  

Gujarati, Damodaran. 1999. Essentials of 

Econometrics. Second 

Edition.Singapore. McGraw-Hill 

Book Co.hal. 313-404.  



Hendra Jayusman : Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja............... 

 

34 
 

Harun Al Rasyid. 1996. Lokakarya 

Sehari, Analisis Jalur Sebagai 

Sarana Statistik Dalam Analisis 

Kausal. LP3E Fakultas Ekonomi 

Universitas Padjajaran. 

Kaplan, Robert M and Saccuzzo, Dennis. 

1993. Psychological Testing, 

Principles, Applications, and 

Issues. Division of Wadsworth, Inc. 

Brool/Cole Publishing Company.  

Malayu S.P. Hasibuan. 2003. Manajemen 

Sumber Daya Manusia.  Cetakan 

keenam, Jakarta. Penerbit PT. Bumi 

Aksara.  

Masri Singarimbun dan Effendi Sofyan. 

1989. Metode Penelitian Survey. 

Cetakan keempat. Jakarta. Penerbit 

LP3ES. 

Mathis, Robert L and Jackson, John H. 

2001. Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Penerjemah Jimmy Sadeli 

dan Bayu Prawira Hie. Jakarta. 

Penerbit Salemba Empat.  

Moh. As’ad. 2002. Psikologi Industri. 

Edisi Keempat Cetakan Ketujuh.  

Yogyakarta. Penerbit Liberty.  

Mondy, R. Wayne and  Noe, Robert M. 

1999. Human Resource 

Management. Seventh Edition. 

Upper Saddle River. New Jersey. A 

Simon & Schuster Company. 

Mukaram dan Marwansyah. 2000. 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Bandung. Penerbit Administrasi 

Niaga.  

Ratna Jatnika. 1994. Pelatihan 

Metodelogi Sosial – Merancang 

dan Menguji Kuesioner Dengan 

Statistical Program For Social 

Science. Forum Manajemen 

Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen Universitas Padjdjaran.  

Robbins, Stephen P. 2003. 

Organizational Behaviour 

(Concept-Controversies-

Aplications)., 7th Edition. New 

Jersey. Prentice-Hall, Inc.  

Schermerhorn, Jr. John. R. 1996. 

Management and Organizational 

Behavior. New York. John Wiley 

and Sons. 

Schermerhorn, Jr. John. R. 1999. 

Management for Productivity. New 

York. John Wiley and Sons. 

Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya 

Manusia dan Produktivitas Kerja. 

Jakarta. Penerbit CV. Mandar 

Maju.  

Singgih Santoso. 2001. SPSS Versi 10 : 

Mengolah Data Statistik Secara 

Profesional. Jakarta. PT. Elex 

Media Komputindo.  

Sitepu Nirwana S.K. 1994. Analisis 

Jalur. Diterbitkan atas usaha Unit 

Pelayanan Statistika Jurusan 

Statistika, FMIPA Universitas 

Padjadjaran Bandung. 

Sondang Siagian. 1997. Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Jakarta. 

Penerbit Bumi Aksara.  

Sugiyono. 2002. Metode Penelitian 

Administrasi. Cetakan Enam. 

Bandung. Alfabeta.  

Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian 

Pendidikan : Kompetensi dan 

Praktiknya. Cetakan pertama. 

Jakarta. PT. Bumi Aksara.  

T.Hani Handoko. 1998. Manajemen 

Personalia dan Sumber Daya 

Manusia. Edisi Kedua. Yogyakarta. 

BPFE.  

Wexley, Kenneth N and Yuke, Gary A. 

1997. Organization Behaviour and 

Personnel Psychology. Illnois. 

Richard D Irwin. Inc.  

Werther, Jr, William B. and Davis, Keith. 

1996. Human Resources and 

Personnel Management. New 

York. McGraw-Hill, Inc.  

 

 

 

 


