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TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN

PADA PT. PLN PERSERO WILAYAH I MEDAN

Hendra Nazmi
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

hendramm7@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja dapat terukur apabila
perusahaan melakukan penilaian kinerja
terhadap para karyawannya dimana
penilaian kinerja yang dilakukan oleh setiap
kepala bidangnya terhadap bawahannya
masing-masing dan kemudian diserahkan
kepada Pimpinan perusahaan. Penilaian
kinerja tergantung bagi orang yang
memberi penilaian sehingga harus ada
ukuran yang tidak merugikan bagi orang
yang dinilai atas pekerjaan yang
dilakukannya melalui motivasi di dalam diri
para kerja itu sendiri sebab jika itu datang
dari dalam diri sendiri maka kinerja yang
dihasilkan juga akan lebih baik.

Rumusan masalah pada penelitian ini
adalah apakah terdapat pengaruh yang
signifikan Penilaian, dan Motivasi terhadap
Peningkatan Kinerja, dan seberapa besar
pengaruh variabel-variabel tersebut
mempengaruhi Peningkatan Kinerja di PT.
PLN Persero Wilayah I Medan. Populasi
penelitian ini adalah seluruh karyawan dan
Pimpinan yang bekerja di Kantor PT. PLN
Persero Wilayah I Medan yaitu berjumlah
50 orang. Sampel yang digunakan pada
penelitian ini adalah sampel jenuh, dengan
menggunakan seluruh populasi sebagai
sampel yaitu berjumlah 50 orang. Data
dikumpulkan dengan menggunakan
observasi dan kuesioner. Data diuji dengan
menggunakan uji validitas dan reliabilitas
dan data juga harus memenuhi Uji Asumsi
Klasik. Selanjutnya dilakukan uji analisa
data dengan menggunakan analisis regresi
berganda, uji T, uji F dan koefisien
determinasi.

Kesimpulan pada penelitian ini
adalah Penilaian berpengaruh signifikan
terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan

pada PT. PLN Persero Wilayah I Medan.
Hubungan yang tercitpta antara kedua
variabel adalah hubungan yang positif.
Pengaruh penilaian ini merupakan variabel
yang paling dominan mempengaruhi
peningkatan kinerja karyawan. Motivasi
berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan kinerja karyawan di PT. PLN
Persero Wilayah I Medan. Hubungan yang
tercipta antara kedua variabel adalah
hubungan yang positif. Secara bersama-
sama Penlaian dan Motivasi berpengaruh
signifikan terhadap peningkatan kinerja
karyawan di PT. PLN Persero Wilayah I
Medan. Besarnya kemampuan Penilaian
dan Motivasi dalam menjelaskan
Peningkatan Kinerja adalah sebesar 47,6%
sedangkan sisanya sebesar 52,4%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Kata Kunci : Penilaian,
MotivasidanPeningkatan
Kinerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perusahaan pada umumnya bersifat
dinamis dan rentan terhadap perubahan,
dimana kelangsungan hidup organisasi
tergantung kepada kemampuan organisasi
untuk beradaptasi dengan perubahan dari
faktor lingkungan yang selalu berubah.
Organisasi yang mampu beradaptasi dengan
tuntutan permintaan dan mengisi peluang
yang ada akan mampu untuk hidup terus
dan berkembang.

Pengembangan organisasi adalah
merupakan suatu proses yang berkaitan
dengan serangkaian perencanaan perubahan
yang sistematis yang dilakukan secara terus



menerus oleh organisasi. Perubahan ini
khususnya yang berkaitan dengan aktifitas
yang dirancang untuk peningkatan kinerja
perusahaan dalam menghadapi perubahan
dari faktor lingkungan perusahaan.
Tuntutan akan penilaian dalam bekerja
semakin meningkat sehubungan kinerja
perusahaan yang harus ditingkatkan untuk
mengikuti perkembangan kompetitor
perusahaan.

Untuk mencapai kinerja perusahaan
yang tinggi dibutuhkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan perusahaan
sangat mengharapkan agar karyawannya
dapat bekerja dengan baik. Akan tetapi
meskipun karyawan yang ada pada
dasarnya berkemampuan tinggi, tetapi tidak
mampu berprestasi dalam bekerja. Hai ini
dimungkinkan karena tidak adanya
kesesuaian antara pendidikan dengan
jabatan atau pekerjaan yang dibebankan
kepada karyawan. Karyawan yang
merupakan salah satu aset utama yang
memegang peran penting dan sangat
menentukan pencapaian tujuan perusahaan.
Jadi dalam setiap aktifitasnya seorang
karyawan harus memiliki kemampuan kerja
yang tinggi, untuk itu dibutuhkan kebijakan
Pimpinan untuk memberikan penilaian
yang benar dan objektif kepada setiap
karyawan.

Tabel 1
JumlahKaryawanpada PT. PLN Persero

Wilayah I Medan
N
o

Jabatan Jumla
h

Persentas
e (%)

1 Ka. Wilayah 1 2.0
2 Manager 5 10.0
3 Kepala Bagian 8 16.0
4 Karyawan Tetap 10 20.0
5 KaryawanOutsourchi

ng
26 52.0

Jumlah 50 100.0
Sumber : PT. PLN Persero Wilayah I
Medan

Seperti yang terlihat pada tabel 1.1
PT. PLN Persero Wilayah I Medan terdiri
dari Kepala Wilayah 1 orang (2%),
Manager sebanyak 5 orang (10%), Kepala
Bagian sebanyak 8 orang (16%), Karyawan

Tetap sebanyak 10 orang (20%), dan
Karyawan Outsourching sebanyak 26 orang
(52%).

Adapun salah satu kebijakan yang
perlu diperhatikan oleh Perusahaan atau
Pimpinan Perusahaan adalah melalui
penilaian atas pekerjaan untuk sebagai
dasar dalam pengambilan keputusan yang
digunakan untuk mempromosikan
karyawan tersebut, pemberian reward atau
pemberhentian jika dinilai karyawan
tersebut tidak bertanggungjawab atas
pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini sesuai
dengan yang dinyatakan oleh Hasibuan
(2005:87) bahwa penilaian kinerja adalah
kegiatan Pimpinan untuk mengevaluasi
prestasi kerja karyawan serta menerapkan
kebijakan. Selanjutnya menurut
Mangkunegara (2007:31) penilaian kinerja
adalah suatu proses yang digunakan
Pimpinan untuk menentukan apakah
seorang karyawan melakukan
pekerjaannya, sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya, tetapi jika dilihat
kenyataannya tugas yang diberikan tidak
dipertanggungjawabkan oleh yang diberi
tugas tetapi tugas dilimpahkan kepada yang
lain dan yang diberi penilaian baik bukan
yang mengerjakan tugas tetapi orang
Noyang mendapatkan tugas. Hal ini yang
membuat karyawan kurang termotivasi
untuk menghasilkan suatu kerja dan
pekerjaan yang diberikan tidak menjadi
hasil kerja yang berkualitas.

Tabel 2
Penilaian Kinerja Karyawan pada PT.

PLN Persero Wilayah I Medan
No Jabatan Tahun

2014
Tahun
2015

Keterangan

1. Kepala
Wilayah

75 85 Naik

2. Manager 70 70 Stabil
3. Kepala

Bagian
80 75 Menurun

4. Pegawai
Tetap

70 65 Menurun

Sumber : PT. PLN Persero Wilayah I
Medan

Kriteria penilaian di atas
berdassarkan penilaian yang diberikan



dengan memakai skala dan
membandingkan antara Tahun 2014 dengan
2015. Banyaknya terjadi penurunan
disebabkan adanya penilaian yang tidak
objektif, seperti banyak pekerjaan yang
diselesaikan bukan oleh orang yang
diberikan beban pekerjaan tetapi
diselesaikan oleh orang lain, tetapi yang
mendapat penilaian adalah orang yang
diberikan pekerjaan, sehingga hasilnya
adalah tidak termotivasinya  karyawan
untuk mengejar prestasi kerjanya
dikarenakan penilaian kerja belum efektif
dianggap oleh para karyawan PT. PLN
Persero Wilayah I Medan.

Motivasi bagian dari kebijakan yang
perlu diperhatikan oleh Perusahaan.
Perusahaan harus membangkitkan kemauan
dan kemampuan karyawan serta
menumbuhkan rasa tanggungjawab
karyawan pada pekerjaan yang telah
dibebankan kepada mereka. Motivasi
menurut Nawawi (2005:51) adalah suatu
kondisi yang mendorong untuk menjadi
sebab seseorang melakukan suatu perbuatan
atau kegiatan yang berlangsung secara
sadar. Menurut Hasibuan (2002:141)
pentingnya motivasi adalah hal yang
menyebabkan perilaku manusia untuk
bekerja dengan giat dan antusias dalam
mencapai hasil yang optimal.

Dalam setiap Organisasi Perusahaan
ingin mencapai tujuan tersebut, maka
motivasi orang yang bekerja dalam
organisasi haruslan dipahami karena
motivasi ini yang menentukan prilaku
orang-orang yang bekerja sehingga mereka
lebih bersemangat dan hal itu sangat
mempengaruhi kinerja mereka, tetapi dalam
kenyataannya motivasi diberikan tidak
meningkatkan kinerja mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Pieler
dalam jurnalnya (2009) menyatakan
motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja
karyawan. Selanjutnya penelitian yang
dilakukan oleh Juhairi dalam jurnalnya
(2010) menyatakan motivasi kerja tidak
berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Menginat pentingnya kinerja di
dalam Perusahaan maka harus ada upaya
yang lebih keras lagi untuk meningkatkan
rasa keadilan yang diberikan Pimpinan atas
penilaian yang dilakukan serta motivasi
kerja yang tepat, sehingga dapat
meningkatkan kinerja karyawan.

Tabel 3
Pelatihan Motivasi Kinerja Karyawan

pada PT. PLN Persero Wilayah I Medan
No Jenis Motivasi Jadwal Pelatihan dan

Program Tahunan
1. Pelatihan Kerja

Penggunaan IT
Februari, Mei,
Agustus dan Oktober
2015

2. Jum’at Ramah Setiap Minggu di hari
Jum’at

3. Pelatihan Public
Speaking

Februari, Juli dan
September 2015

4. Pelatihan
Kepemimpinan

Januari, Maret dan
Juni 2015

5. Program
Penghargaan

Desember 2015

Sumber : PT. PLN Persero Wilayah I
Medan

Jika dilihat dari tabel jenis motivasi
yang diberikan cukup banyak kegiatannya
dalam meningkatkan kinerja karyawan pada
PT. PLN Persero Wilayah I Medan, tetapi
masih belum sesuai dengan individu para
karyawan pada PT. PLN Persero Wilayah I
Medan, sehingga harus disesuaikan dengan
tingkat kebutuhan dai karyawan agar
hasilnya dapat meningkatkan kinerja
karyawannya.

PT. PLN Persero merupakan
perusahaan besar yang men-supply tenaga
listrik kepada masyarakat luas dan terus
berupaya untuk memberikan yang lebih adil
kepada karyawan dengan penilaian yang
objektif karena selama ini masih dirasakan
ketidakadilan di dalam penilaian terhadap
karyawan serta pemberian motivasi yang
masih dirasakan kurang maksimal dalam
meningkatkan kinerja karyawan, sehingga
dalam memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat tidak terpenuhi.

Mengingat pentingnya masalah
tersebut dan untuk menyikapi kondisi
tersebut diatas, maka dilakukan penelitian



yang berkaitan dengan judul “ Pengaruh
Penilaian Kinerja dan Motivasi Terhadap
Peningkatan Kinerja Karyawan Pada PT.
PLN Persero Wilayah I Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penilaian kinerja dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia
adalah sangat penting. Hal ini mengingat
bahwa dalam kehidupan organisasi setiap
orang  atau karyawan ingin mendapatkan
penghargaan dan perlakuan yang adil dari
Pimpinan organiasi yang bersangkutan.

Menurut Mangkunegara (2001:10),
Penilaian kinerja adalah suatu proses
penilaian yang dilakukan secara sistematis
untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan
dan kinerja organisasi.

Menurut Mathis dan Jackson
(2002:81), Penilaian kinerja (performance
apprasial) adalah proses evaluasi seberapa
baik karyawan mengerjakan pekerjaan
mereka ketika dibandingkan dengan suatu
standar kerja dan kemudian
mengkomunikasikannya dengan para
karyawan.

METODE PENILAIAN KINERJA

Menurut Hasibuan (2000:97), metode
penilaian kinerja karyawan meliputi dua
bahagian :
1. Metode Tradisional

Metode ini merupakan metode tertua
dan paling sederhana untuk menilai
prestasi karyawan dan ditetapkan secara
tidak sistematis maupun yang  termasuk
ke dalam metode tradisional.

2. Metode Modren
Metode ini merupakan dari metode
tradisional dalam menilai prestasi
karyawan, yang termasuk ke dalam
metode modren.

MOTIVASI KERJA

Kata motivasi berasal dari bahasa
latin movere yang berarti “ menggerakkan”,
sedangkan arti kata motivation berarti
pemberi motif, menimbulkan motif atau hal

yang menimbulkan semangat atau dorongan
bagi seseorang, atau dapat pula diartikan
faktor yang mendorong seseorang untuk
bertindak dengan cara tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut
diatas, maka motivasi kerja adalah suatu
yang menimbulkan dorongan atau semangat
kerja bagi seseorang untuk melakukan
tindakan guna memenuhi kebutuhannya.
MODEL PENELITIAN

Pengelolaan data dilakukan dengan
SPSS V 16.0 Model analisis yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah
Analisis Regresi Linier Sederhana,
(Sugiyono 2012:254), yaitu :

Y = α + β1X1 + β2X2 + e

Dimana :

Y  =  Peningkatan Kinerja
α=  Konstanta
b1=  Koefisien regresi variabel X1
b2=  Koefisien regresi variabel X2

X1 =  Penilaian Kinerja
X2 =  Motivasi
e    = Variabel penganggu

HASIL PENELITIAN

Uji Reliabilitas
Pengujian ini dilakukan untuk

menjamin instrumen yang digunakan
merupakan sebuah instrumen handal,
konsisten, stabil dan dependibalitas,
sehingga apabila digunakan berulang-ulang
akan menghasilkan yang sama. Untuk
melihat tingkat reliabilitas penelitian ini
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel
Penelitian

Cronbach
Alpha
Hitung

Cronbach
Alpha

Toleransi

Kesimpulan

Penilaian
Kinerja

Motivasi

Peningkatan
Kinerja

.730

.753

.860

0.60 Realibel

Sumber : Data Primer Diolah, 2015



Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa
nilai Cronbach Alpha Hitung pada setiap
variabel penelitian memiliki nilai yang
lebih besar dibandingkan dengan nilai
Cronbach Alpha Toleransi, sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel-variabel
penelitian ini telah lolos uji reliabilitas.
Dengan demikian instrumen pada setiap
variabel telah dapat digunakan dan menjadi
alat ukur bagi setiap variabel penelitian.
Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik dilakukan
agar menghasilkan estimasi yang minimum
dan Best Linear Unbiased Estimation

(BLUE). Beberapa uji asumsi klasik yang
digunakan pada penelitian ini dapat dilihat
seperti pada uraian berikut ini :

a. Uji Normalitas
Pengujian normalitas data penelitian
adalah untuk menguji apakah dalam
model statistik variabel-variabel
penelitian berdistribusi normal atau
tidak normal. Untuk menyakinkan
pengujian normalitas ini penulis
menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov
yang dapat dilihat pada tabel berikut ini
:

Tabel 5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unutk melihat uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini, apakah data telah
terdistribusi secara normal atau belum, dapat dilihat pada nilai Asymp.Sig (2-tailed). Data
akan dikatakan normal jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari nilai alpha penelitian
(0.05). Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah sebesar 0.918 lebih
besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah
setiap variabel terjadi suatu hubungan
atau saling mempengaruhi. Dalam uji
ini sebaiknya variabel bebas terbebas
dari masalah multikolinearitas. Dalam
melakukan pengujian Multikolinearitas
digunakan pola membandingkan nilai
VIF, dimana nilai VIF lebih kecil dari
10. Untuk melihat uji Multikolinearitas
ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

Model
Collinearity Statistics

Tolerance          VIF
1. (Constant)

Penilaian

Motivasi

.561          1.784

.561        1.784

Pada tabel 6 diketahui bahwa nilai VIF-
nya variabel dinyatakan terbebas dari
masalah Multikolinearitas. Hal ini
diketahui bahwa nilai VIF dari setiap

Unstandardized
Residual

N
Normal Parameters                              Mean

Std. Deviation
Most Extreme Differences                   Absolute

Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

50
.0000000

4.53551809
.078
.078

-.078
.555
.918

a. Test Distribution is Normal



variabel penelitian ini adalah sebesar
1.784 lebih kecil dari 10. Ini
menunjukkan bahwa variabel penelitian
ini terbebas dari Multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan
untuk melihat apakah data-data yang
ada telah terwakili dan terdistribusi
secara merata dan normal. Kondisi
yang baik adalah data-data yang

dimiliki dalam penelitian ini harus
terbebas dari masalah
heteroskedastisitas. Pengujian
heteroskedastisitas ini adalah dengan
menggunakan Scatterplot. Dimana
titik-titik yang terdapat pada gambar
titik-titik tersebut menyebar
keseluruhannya diantaranya titik 0
pada gambar. Untuk melihat uji
heteroskedastisitas penelitian ini,
dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik yang terdapat pada gambar telah
menyebar diantara titik 0 pada kotak gambar scatterplot diatas. Ini
mengindikasikan bahwa data telah terpenuhi asumsi heteroskedastisitas atau
dengan kata lain bahwa data telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Model  Penelitian

Setelah data diuji tingkat validitas dan
reliabilitas, serta pelanggaran asumsi
klasik, maka selanjutnya data dianalisis
dengan menggunakan analisa regresi
berganda. Adapun hasil estimasi adalah
sebagai berikut :



Tabel 7
Asumsi Model Penelitian

Model
Ustandardized Coefficients

B           Std. Error
1. (

Constant)

Penilaian

Motivasi

.976
6.138

.519
.186

.450
.175

Dependet Variable : Peningkatan_Kinerja

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui model
regresi linear berganda dari 50 responden
adalah :

Y = 0,976 + 0,519X1 + 0,450X2

Persamaan regresi linear berganda diatas
dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
1. Jika penilaian dan motivasi tidak

mengalami perubahan atau bernilai
tetap, maka peningkatan kinerja akan
bernilai sebesar 0.976.

2. Jika penilaian ditingkatkan sebesar
satu satuan, maka akan diikuti dengan
peningkatan penilaian kinerja sebesar
0,519 satuan, dengan asumsi bahwa
variabel-variabel lainnya pada
penelitian ini bernilai tetap (tidak
berubah).

3. Jika motivasi ditingkatkan sebesar satu
satuan, maka akan diikuti dengan
peningkatan penilaian kinerja sebesar
0,450 dengan asumsi bahwa variabel-
variabel lainnya pada penelitian ini
bernilai tetap (tidak berubah).

Dari persamaan regresi linear berganda
diketahui bahwa hubungan yang terjadi
adalah hubungan yang positif searah.
Dimana setiap variabel bebas yang diukur
akan meningkatkan variabel terikat.

PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan bahwa penilaian
berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan kinerja. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai signifikansi Penilaian
dibandingkan dengan nilai alpha

penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa
setiap terjadinya perubahan pada
Penilaian, maka secara langsung akan
mempengaruhi Peningkatan Kinerja
Karyawan. Besarnya pengaruh Penilaian
terhadap Peningkatan Kinerja adalah
sebesar 51.9 % lebih dominan
dibandingkan dengan variabel lainnya,
sedangkan hubungan yang terjadi diantara
Penilaian dengan Peningkatan Kinerja
adalah hubungan yang positif dan searah.

Hasil lainnya menunjukkan bahwa
Motivasi berpengaruh signifikan terhadap
Peningkatan Kinerja. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai signifikansi Motivasi
dibandingkan dengan nilai alpha
penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa
setiap terjadinya perubahan pada
Motivasi, maka secara langsung akan
mempengaruhi Peningkatan Kinerja
Karyawan. Besarnya pengaruh Motivasi
dalam mempengaruhi Peningkatan
Kinerja adalah sebesar 45 %, sedangkan
hubungan yang tercipta antara Motivasi
dengan Peningkatan Kinerja adalah
hubungan yang positif searah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penilaian berpengaruh signifikan

terhadap Peningkatan Kinerja
Karyawan pada PT. PLN Persero
Wilayah I Medan. Hubungan yang
tercipta anatar kedua variabel adalah
hubungan yang positif. Pengaruh
Penilaian ini merupakan variabel yang
paling dominan mempengaruhi
Peningkatan Kinerja Karyawan.

2. Motivasi berpengaruh signifikan
terhadap Peningkatan Kinerja
Karyawan pada PT. PLN Persero
Wilayah I Medan. Hubungan yang
tercipta antara kedua variabel adalah
hubungan yang positif.

3. Secara bersama-sama Penilaian dan
Motivasi berpengaruh signifikan



terhadap Peningkatan Kinerja
Karyawan pada PT. PLN Persero
Wilayah I Medan.

4. Besarnya kemampuan Penilaian dan
Motivasi dalam menjelaskan
Peningkatan Kinerja adalah sebesar
47.6 %, sedangkan sisanya sebesar
52.4 % dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan ke dalam
model penelitian ini.

Saran
Berdasarkan hasil pembahasan, maka
penulis memberikan saran-saran sebagai
berikut :

1. Pimpinan PT. PLN Persero Wilayah I
Medan, seharusnya memberikan
intruksi kepada karyawannya agar
dalam melakukan penilaian kinerja
dengan sebaik-baiknya, dan sedapat
mungkin dilakukan secara berkala
seperti 1 bulan sekali, 3 bulan sekali
ataupun 6 bulan sekali.

2. Pimpinan PT. PLN Persero Wilayah I
Medan, seharusnya dapat menciptakan
dan memberikan Motivasi kepada
karyawannya agar bekerja dengan
lebih baik, sehingga dapat
meningkatkan kinerja mereka.
Motivasi dapat diberikan dalam bentuk
bimbingan rohani, atau melalui
pelatihan khusus.
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