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memcgnng pcrannn yang sang:tt p.:nting dan m�rupakan nu>dal tJtamn untuk 

mencapai IUJUan organis;•si. Oleh kan:na 1tu mganisasi harus mcmpcrlakukan 

Smnbcr Daya MJnusia seba•k mungkin. Karena kunci sukses �uatu pcmsahaan 

udak hanya 1erle1ak pada keunggulan tckhnolog• don dana sap, campur Iangan 

manusia merupakan fak1or yang paling pcnting. 

Dalan1 suatu orgamsa�•. karyawnn mcrutlakan aset tcrpenting dalam 

pencapman tujuan, dimana karyawan mampu menghasilkan pnxlukuvitas yang 

baik dnpnt memberikan kontribusi besar dalam menJalankan aktivitas organisasi. 

Rencana yang scbclumnya sudah direncanakan oleh suatu orgamsasi akan bcljalan 

lancar Jlka setiap anggota organisasi didalamnya mcmilik1 keljasama dan 

koordinasi yang terintegras• dengan b;uk yang dapat mcmpengaruhi kinerja 

karyawan secara langsung maupun tidak lnngsung. 

Perhahan terhadap nilai dan sikap JUga mula• mendapat tempat. KCI)asama 

yang menggembirakan, perbaikan l<ualitas, saling menghonnoti dan manajemen 

partisipatif. Banyak sekali organisasi-organisasi yang menyadari pentingnya hal 

mi dan sedang melakukan perubahan-perubahan yang sesuai. 

Penilaian preslasi ketja (performance appraisal) adalah proses oleh 

organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kelja karyawan. Penilaian 

prestasi ketja yang dilaksanakan dengan baik dan tenib dapat mernbantu 
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ll1l': lll!:;k:ltki.llt tt11'HI\-.l�; kcrj:t da,i h:.:,:tllt:1s Cr£_.tral .,.,,�tra�1 tl:n b.U!rl' ,t'i ! {o�1 l:ti 

ll'lllu >ni� :tkan IIICil!,.Uil:ungl-.<tn org••nt�.,�i y:m< il"r�angkuliln, p;�lmg t>dJI p.tr� 

l.:uya\l.tll ak:•n meng.:tghui s�mpat lln·•:u::. ,Jan h;•gaunan.• p•�sl.tSt ke:Ja.t�'<l 

tlir.il"' old• atasan atau tim pcnil:ti Kelcb:hun maup1.11 hkur;mgan yan1• ada akan 

mernlllivast m..:reka untuk mcndapat kcmaJuan·kcrnaJuan dtma�.• yung abn 

dawng, 

Motivast mcrupakan daya pendorong bagt sctiap anggota organisas• agar 

mau dan rela mcngerahkan kemampuan dalam bcmuk keahlian dan ketcramptlan, 

tennga dan waktunya untuk melaksanakan bcrbagai kegtalan yang menJOdi 

tanggung J3wabnya dan menunatkan kcwajibannya, unluk mencapat tujuan dan 

bcrbagai sasaran organisasi yang telah dikntukan sebelumn)a. 

Motivasi merupakan l..egiatan yang mcngakibatkan, menyalurkan 

darunemelihara perilaku man usia. Moll\ ;�si ini mcrupakan subyek yang pen ling 

bagi manajcr, karena menurut dcfinisi manejer h.trus bcketja dengan dan melalui 

orang lain. Manejer perlu memahami orang-<>rang bcrperilaku tcrtentu agar dapat 

mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan orgamsasi. 

Memasuld era persaingan yang sangat ketal kincrja sangat diutamakan, oleh 

karena itu karyawan semakin dituntut untuk mcntngkalkan kemampuan sumber 

daya manusianya. Kinerja mcrupakan hasil kcl)a seorang karyawan selama 

periode tertentu yang didasari beberapa kemungkinan seperti standar target, 

sasaran dan kriteria yang ditentukan dan disepakati bcrsama. Apabila karyawan 

udak melakukan pekerjaannya dengan baik, maka instansi yang menaungmya 

akan mengalami kegagalan. 
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