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ABSTRAKSI 

Tenaga keIja atau surnber daya rnanusia rneru'pak~n unsur 
yang penting bagi suatu perusahaan dalarn rnencapal tUJuan yang 
telah ditetapkan. Masalah surnber daya rnanusia perlu di~elola 
secara seksama oleh perusahaan dengan rnenggunakan rnanaJernen 
surnber daya rnanusia. Manajernen Surnber Daya Manusia ini 
rnengelola sernua rnasalah yang berkaitan dengan Surnber Daya 
Manusia tennasuk rnasalah penilaian terhadap prestasi keIja para 
karyawan. Penilaian prestasi keIja terhadap karyawan ini besar 
artinya bagi perusahaan untuk rnelihat apakah karyawan telah 
rnelaksanakan tugas sesuai dengan harapan perusahaan selama ini. 
Hasil dari penilaian prestasi kerja ini bisa dilihat oleh para 
karyawan sehingga rnereka bisa rnengetahui apakah kineIja meraka 
selama ini sudah cukup baik atau tidak dalam penilaian 
perusahaan. Di dalam rnelaksanakan tugasnya karyawan 
membutuhkan suatu motivasi atau dorongan agar bisa bekeIja 
dengan baik. Motivasi ini bisa juga rnuncul dengan adanya dorongan 
dalam diri sendiri rnisalnya keinginan untuk berprestasi. Untuk 
mengetahui apakah prestasi keIjanya baik atau tidak perlu adanya 
penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja ini memberikan 
hasH yang bisa diketahui oleh perusahaan dan juga oleh karyawan. 
Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar bisa dipercaya rnaka 
diperlukan suatu penilaian prestasi keIja yang akurat dan tepat 
waktu. Akurat maksudnya yaitu bahwa hasil dari penilaian tersebut 
bisa mencenninkan keadaan sesungguhnya dari karyawna yang 
diilai sehingga hasilnya bukan sekedar rekayasa atau karangan dari 
penilai. Sedangkan tepat waktu yaitu bahwa penilaian dilaksanakan 
pada saat itu juga atau pada periode yang telah ditentukan oleh 
prusahaan sehingga para penilai tidak rnelakukan penilaian 
berdasarkan pada penilaian yang telah lalu. Dengan adanya 
penilaian ptrestasi keIja yang akurat dan tepat waktu tersebut 
diharapkan bisa rnemberikan hasH yang benar-benar bisa dipercaya 
sehingga hasil dari penilaian tersebut bisa memberikan infonnasi 
yang tepat bagi perusahaan dan juga karyawan. HasH dari penilaian 
tersebut bisa memberikan dorongan bagi karyawan untuk tetap 
mempertahankan atau meningkatkan prestasi keIja mereka selama 
ini. 
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