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Abstract: Human Resources is a very important factor in a company, Human Resources competent in a company
are those that have high motivation therefore the company should ensure employee satisfaction so that the company’s
goals can be achieved with optimal and in accordance with which are expected. This research was conducted to
reveal the relationship of performance appraisal with employee motivation at the Regional Office of Post (WILPOS)
V Bandung. The main problems were examined in this study is how far the performance appraisal relationship with
employee motivation. Job Performance Assessment (Variable X) measured by the relevant indicator, acceptable,
reliable, sensitive and practical. While the Work Motivation is measured through indicators awards, information,
attention, participation and pride. The method used in this research is descriptive method. The use of this method is
focused on solving problems that exist today. The population is all employees at the Regional Office of Post (WILPOS)
V Bandung as many as 96 people with a sample of 48 people. The technique of collecting data using questionnaires,
interviews and documentation study, further data analysis techniques using Spearman Rank Correlation with the
help of Microsoft Excel for Windows. Based on the analysis show that the effectiveness of performance appraisal
relationship with employee motivation obtained figures of 0.63. Having consulted with the correlation table above
these figures are in the medium category, which is located on a scale of e” 0.40 - <0.70. Through testing significance
test, it obtained t = 5.52> t table 1.992 with significant level of 0.95%, so it can be concluded that the hypothesis of
performance appraisal with the motivation to work is acceptable. As for advice to the writer suggested by the
results of this study are in the assessment of the company should pay attention to the technical implementation and
follow-up assessment. In addition the company also had to optimize the employees’ motivation for trying to gain an
appreciation that are important to the career and development of employees as well as companies.
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Abstrak: Sumber Daya Manusia adalah faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, Sumber Daya Manusia
yang kompeten dalam sebuah perusahaan adalah yang memiliki motivasi kerja yang tinggi oleh karena itu maka
pihak perusahaan harus menjamin kepuasan kerja karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan
optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap hubungan penilaian prestasi
kerja dengan motivasi kerja karyawan pada kantor Wilayah Pos (WILPOS) V Bandung. Permasalahan utama yang
dikaji dalam penelitian ini adalah sejauhmana hubungan penilaian prestasi kerja dengan motivasi kerja karyawan.
Penilaian Prestasi Kerja (Variabel X) diukur melalui indikator relevan, akseptabel, reliabel, sensitive dan praktis.
Sedangkan Motivasi Kerja diukur melalui indikator penghargaan, informasi, perhatian, partisipasi dan kebanggaan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penggunaan metode ini tertuju pada pemecahan
masalah yang ada sekarang ini. Adapun yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan pada kantor Wilayah Pos
(WILPOS) V Bandung sebanyak 96 orang dengan sampel sebanyak 48 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan
angket, wawancara dan studi dokumentasi, selanjutnya teknik analisis data menggunakan Korelasi Rank Spearman
dengan bantuan Microsoft Excel for Windows. Berdasarkan analisis diketahui bahwa hubungan efektivitas penilaian
prestasi kerja dengan motivasi kerja karyawan diperoleh angka sebesar 0,63. Setelah dikonsultasikan dengan tabel
di atas nilai korelasi angka tersebut berada pada kategori sedang, yaitu berada pada skala e” 0,40 - < 0,70. Melalui
pengujian test signifikasi, ternyata diperoleh thitung = 5,52 > ttabel 1,992 dengan taraf signifikan 0.95%, sehingga
dapat  disimpulkan bahwa hipotesis antara penilaian prestasi kerja dengan motivasi kerja dapat diterima. Adapun
saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu dalam penilaian hendaknya perusahaan
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1. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, hal
penting yang harus dilakukan perusahaan adalah
mengembangkan sumber daya manusia perusahaan
yang dibarengi dengan penciptaan dan pengembangan
sistem pengukuran kontribusi sumber daya manusia
terhadap pencapaian tujuan-tujuan perusahaan, yang
mampu menyakinkan seluruh pihak di dalam maupun
di luar organisasi. Pengembangan terhadap sumber
daya manusia akan berpengaruh terhadap
peningkatan kualitas manusia itu sendiri.

Meningkatnya kualitas sumber daya
manusia, maka kemampuan sumber daya manusia
sebagai tenaga kerja pun akan meningkat.
Kemampuan tersebut akan dicapai apabila setiap
tenaga kerja memiliki motivasi dan sekaligus memiliki
komitmen yang tinggi terhadap bidang tugas yang
menjadi tanggung jawabnya.

Seorang karyawan akan bekerja dengan baik
apabila memiliki motivasi kerja yang tinggi. Motivasi
kerja yang tinggi merupakan daya pendorong untuk
bekerja lebih baik yang mendukung terhadap
pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan demikian
motivasi kerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang
menimbulkan dorongan atau semangat dalam bekerja.

Liang Gie (Sadili Samsudin 2006:281)
mengungkapkan bahwa: “Motivasi adalah pekerjaan
yang dilakukan oleh manajer dalam memberikan
inspirasi, semangat dan dorongan kepada orang lain,
dalam hal ini karyawannya”.

Motivasi memainkan peranan utama dalam
perilaku dan prestasi individu. Tingkat motivasi yang
dimiliki karyawan akan berpengaruh terhadap
kinerjanya sehingga akan mempengaruhi terhadap
penilaian prestasi kerjanya.

H. Sadili Samsudin (2006:159)
mengungkapkan bahwa: “Penilaian prestasi kerja
yang dilaksanakan dengan baik dan tertib maka akan
dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan
loyalitas organisasional dari karyawan. Hal ini tentu
saja akan menguntungkan organisasi yang
bersangkutan. Paling tidak karyawan dapat
mengetahui sampai di mana prestasi kerjanya dinilai
oleh penilai”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
pada Kantor Wilayah Pos V untuk mencapai suatu
motivasi kerja yang tinggi tidaklah mudah bagi setiap
karyawan karena terbentur pada masalah-masalah
yang datang dari dalam maupun dari luar individu
karyawan yang bersangkutan. Seperti masalah
karyawan yang motivasi kerjanya masih rendah dan
juga karyawan yang tidak memiliki keahlian dan
kemampuan kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang
ditekuninya.

Hal tersebut dillihat dari sikap karyawan
yang bekerja tidak sungguh-sungguh, menggunakan
waktu kerjanya untuk hal-hal yang tidak ada
hubungannya dengan pekerjaannya, terlambat masuk
kerja, dan pulang kerja lebih awal.Dari masalah di
atas diperjelas dengan tabel mengenai tingkat
kehadiran karyawan berikut ini:

Tabel 1: Persentase Kehadiran Karyawan Kantor
Wilayah Pos (WILPOS) V Bandung

Sumber: Bagian SDM Kantor Wilayah Pos V
Bandung.

Melihat tabel kehadiran pegawai pada Kantor
Wilayah Pos V selama setahun, menunjukkan bahwa
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total rata-rata pegawai yang tidak masuk kerja setiap
harinya pada semua bagian adalah 10 orang sampai
12 orang, yang diperoleh dari hasil total
ketidakhadiran dibagi jumlah hari dalam bulan Mei.
Ini berarti ± 8,11 % dari jumlah karyawan setiap
harinya tidak masuk.

Bila masalah di atas tidak diperhatikan oleh
perusahaan akan mengakibatkan turunnya
produktivitas kerja perusahaan dan menghambat
motivasi kerja karyawan yang bersangkutan. Untuk
itu penting bagi perusahaan perlu menyeleksi
karyawan yang benar-benar memiliki keahlian dan
kemampuan kerja. Di samping itu perusahaan harus
berupaya untuk meningkatkan motivasi kerja
karyawan dengan memenuhi kebutuhan hidup mereka
untuk mempertahankan prestasi kerjanya.

Salah satu faktor yang memunculkan atau
mempertahankan motivasi kerja karyawan adalah
dengan adanya penilaian prestasi kerja diharapkan
dapat merangsang karyawan untuk lebih
meningkatkan motivasi kerjanya karena akan
berdampak pada peningkatan kualitas.

Berdasarkan kajian pustaka, disebutkan
bahwa mereka yang prestasi kerjanya rendah
dimungkinkan oleh motivasi berprestasinya rendah.
(A. A. A. P. Mangkunegara, 2002:104).

Prestasi rendah mungkin adalah hasil
motivasi yang rendah atau kemampuan yang rendah.
(T. V. Rao, 1986:158)

Manajer yang gagal mengingat nama
bawahannya atau tidak merespon ketika disapa oleh
bawahan akan membuat karyawan akan kehilangan
motivasi kerja, kurang loyal dan kurang kepercayaan
kepada manager tersebut. (H. Sadili Samsudin,
2006:286).

Apabila karyawan kehilangan motivasi
bekerjanya, maka akan mengakibatkan hal-hal yang
dapat merugikan perusahaan. Karyawan akan bekerja
asal-asalan, karyawan yang lebih baik akan berpindah
ke perusahaan lain yang pekerjaannya lebih
menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Menurut T. Hani Handoko (2000:196)
keadaan seperti ini di dalam perusahaan dapat
digambarkan sebagai berikut: “tidak akan pernah
mencapai kematangan psikologis, dan pada gilirannya
akan menjadi frustasi. Karyawan seperti ini akan
sering melamun, mempunyai semangat kerja rendah,
cepat lelah dan bosan, emosinya tidak stabil, sering
absen dan melakukan kesibukan yang tidak ada
hubungannya dengan pekerjaan yang harus
dilakukan”.

Hal ini menyebabkan penurunan motivasi
kerja, perusahaan tidak dapat berproduksi secara
optimal. Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat
bahwa motivasi kerja karyawan sangat penting dalam
proses pencapaian tujuan perusahaan secara
maksimal sehingga dengan adanya penilaian prestasi
kerja karyawan diharapkan dapat menciptakan
motivasi kerja yang tinggi.

Menurut T. Hani Handoko (2000:135):
Penilaian prestasi kerja adalah proses melalui mana
organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai
prestasi kerja karyawan. Untuk mengetahui seberapa
besar hubungan antara penilaian prestasi kerja dengan
motivasi kerja karyawan, maka penulis tertarik untuk
melakukan pengkajian atau penelitian lebih lanjut
dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
“sejauhmana hubungan antara penilaian prestasi kerja
dengan motivasi kerja?”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian, yaitu jumlah
karyawan WILPOS V sebanyak 96 orang, untuk
menentukan sampel penelitian digunakan teknik
proportionate stratified random sampling, ukuran
sampel yang diambil didasarkan pada pendapat
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2002:143)
mengemukakan bahwa “Ukuran sampel dari suatu
populasi dapat menggunakan bermacam-macam cara,
salah satunya adalah Slovin”.

Dengan rumus sebagai berikut:
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(Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002:143)

Keterangan:
n  = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi
e  =  Persen kelonggaran ketidaktelitian kesalahan
       yang masih bisa ditolerir

Berdasarkan rumus ukuran sampel tersebut,
maka sampel dalam penelitian ini dapat dihitung
sebagai berikut, dimana N=96 dan e=10%.

Sedangkan untuk mencari sampel
penelitian pada setiap bagian pada Kantor WILPOS
V menggunakan rumus:

Untuk bagian jaringan = 448
96
7 X , demikian

seterusnya untuk bagian lainnya.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor WILPOS
V Kota Bandung.

2.3 Instrumen Penelitian

Penelitian ini mempelajari dua variabel yaitu
variabel penilaian prestasi kerja dan variabel motivasi
kerja karyawan. Variabel penilaian prestasi kerja
merupakan variabel independen atau variabel bebas,
dengan indikator variabel yang diteliti antara lain
pengetahuan karyawan, teknis penilaian, proses
penilaian, hasil penelitian dan follow up. Sedangkan
variabel motivasi kerja karyawan merupakan variabel
dependent atau variabel terikat dengan indikator
variabel yang diteliti antara lain pencapaian prestasi,

keinginan untuk maju dan berkembang, tanggung
jawab, kesempatan memperoleh penghargaan, dan
tantangan pekerjaan.

2.2 Teknik  Analisis Data

Instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan
reliabilitasnya kemudian dilanjutkan dengan uji
hipotesis menggunakan korelasi spearman untuk
mencari hubungan fungsional variabel X dan variabel
Y dengan rumus sebagai berikut:

22

222

2 YX

dYX
r i

s

Dengan ketentuan:

12

3
2 YTNN

X

Sumber: Sidney Siegel (1997:256)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1Karakteristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis
kelamin dan usia ditunjukkan melalui tabel berikut
ini:

12

3
2 XTNN

Y

12

3 ttT

21 Ne
Nn

21 Ne
Nn

48
02,2

96
)01,0(961

96
)1,0(961

96
2n

Xn
karyawanJml

spJmhSampel
.

Re.

Tabel 2: Karakteristik Responden Berdasarkan
Persentase Jenis Kelamin dan Usia
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Tabel 2: Karakteristik Responden Berdasarkan
Persentase Jenis Kelamin dan Usia (Lanjutan)

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa
persentase pegawai bagian produk, deputi umum,
teknik dan sarana memiliki jumlah karyawan yang
cukup banyak sehingga penilaian prestasi kerja pada
bagian-bagian ini akan sangat menentukan tingkat
motivasi kerja karyawan kantor WILPOS V Bandung,
serta perlunya keseimbangan jumlah karyawan
berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada
bagian-bagian tersebut perlu juga dilakukan demi
kesetaraan gender dan peningkatan motivasi kerja
yang sama. Selanjutnya pada lanjutan tabel yang
sama terlihat juga jumlah usia produktif, yaitu kisaran
usia 20-29 perlu penambahan jumlah karyawan agar
penilaian prestasi dapat lebih meningkatkan motivasi
kerja karyawan pada kantor WILPOS V Bandung.

3.1.2Hasil Uji Validitas, Uji Reliabilitas dan Uji
Hipotesis Penelitian

a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan uji validitas
instrumen, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa
variabel X dan variabel Y telah valid. Untuk lebih
jelas, dapat dilihat rekapitulasi hasil uji validitas
variabel X (Penilaian Prestasi Kerja) dan variabel Y
(Motivasi Kerja Karyawan) berikut ini:

Tabel 3: Matrik Hasil Uji Validitas Variabel X
Lanjutan

         Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4: Matrik Hasil Uji Validitas Variabel Y

          Sumber: Hasil Pengolahan Data

b. Uji Reliabilitas

2

11 2
1

1
1

bkr
k

Dengan bantuan Microsoft Excel diperoleh hasil uji
reliabilitas angket. Berikut rekapitulasi hasil
uji reliabilitas.

Tabel 3: Matrik Hasil Uji Validitas Variabel X
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Tabel 5: Matrik Hasil Uji Reliabilitas Variabel X
dan Variabel Y

c. Uji Hipotesis

Hipotesis ini diuji dengan menggunakan
rumus Rank Spearman (rs). Pengujian dilakukan
melalui rank skor dari variabel X dan variabel Y
berdasarkan nomor urut responden, selanjutnya
dihitung selisih antara variabel X dan variabel Y ( id ),

kemudian dikuadratkan ( 2
id ). Dengan diketahui nilai-nilai tersebut di atas,

maka nilai koefisien ( rs ) dapat dicari untuk
mengetahui hubungan keterkaitan antara variabel X
(penilaian prestasi kerja) dengan variabel Y (motivasi
kerja), sebagai berikut:

22

222

2 YX

dYX
r i

s

    = 5,917391772
68505,91739177

xx

    = 25,91752
5,11500

x
    = 0,63

Nilai 0,63 diperoleh dari hasil perhitungan
di atas menunjukkan adanya hubungan keterkaitan
positif antara variabel X (penilaian prestasi kerja)
dan variabel Y (motivasi kerja).

Hal ini menunjukkan adanya tingkat
ketergantungan antara variabel Y terhadap variabel
X. Atau dapat dikatakan bahwa motivasi kerja
karyawan pada Kantor WILPOS V Bandung
dipengaruhi oleh penilaian prestasi kerja. Sebagai
bahan perbandingan untuk mengetahui tinggi
rendahnya derajat hubungan variabel X dengan
variabel Y, maka akan disajikan nilai r (korelasi).

Tabel 6: Rank Variabel X dan Variabel Y
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Jika nilai 0,63 yang diperoleh dari hasil
perhitungan koefisien korelasi Rank Spearman
diklasifikasikan ke dalam batas-batas nilai r, maka
derajat keeratan hubungan antara variabel X dengan
variabel Y termasuk dalam kategori hubungan sedang/
cukup karena terletak antara > 0,40 - < 0,70.

Langkah terakhir dari analisis data adalah
uji hipotesis. Adapun rumus yang digunakan untuk
pengujian hipotesis ini adalah uji signifikansi koefisien
korelasi (uji t – student), yaitu:

Dengan ketentuan sebagai berikut :
Ho  =  P =  0  Korelasi tidak berarti
Ho  =  P  =  0  Korelasi  berarti,  artinya  terdapat
hubungan positif antara variabel X dan variabel Y.

Hipotesis ditolak jika thitung < ttabel berdasarkan
signifikansi 0,95 dan derajat kebebasan (dk) = N – 2
dalam hal lainnya hipotesis diterima.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

21
2

s
s r

Nrt

   = 263,01
24863,0

   = 4,01
4663,0

   = 6,0
4663,0

   = 67,7663,0
   = 0,63 X 8,76
   = 5,52

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh
thitung =  5,52  sementara  ttabel pada taraf signifikansi
0,95 dan derajat kebebasan (dk) = 46, tidak terdapat
dalam tabel, maka untuk mendapatkan nilai t48
dilakukan interpolasi antara 40 dan 60 yang
perhitungannya sebagai berikut:

T40 = 2.02
T60 = 2.00
T48 =   a : b   =  c : d
(48 – 40) : ( 60 – 40) = (x – 2.02) : (2.00 – 2.02)
8: 20             = (x – 2.02) : (- 0.02)
20x – 40             = - 0.16
20x = 39,84
x = 39.84

     20
x = 1.992

Diperoleh nilai sebesar 1,992 maka thitung
(5,52)  >  ttabel (1,992). Dengan demikian berarti
hipotesis nol (Ho) ditolak artinya hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini yaitu “Terdapat
hubungan positif antara Efektivitas Penilaian Prestasi
Kerja Karyawan (Variabel X) dengan Motivasi Kerja
Karyawan (Variabel Y)”, dapat diterima
kebenarannya.

3.2 Pembahasan

3.2.1Rata-rata Skor Jawaban Responden

Tabel 8: Rata-rata Skor Jawaban Responden
Terhadap Indikator Variabel X dan Variabel Y

Dari gambar indikator penelitian variabel
promosi jabatan di atas terlihat bahwa indikator
kepemimpinan memiliki skor yang kurang sebesar
3,19 sehingga perlunya penguatan kepemimpinan
yang baik dan adil dalam hal promosi jabatan yang
dilakukan, sedangkan skor untuk indikator kecakapan
sangat tinggi dengan skor 3,94 sehingga perlu
dipertahankan dalam hal promosi jabatan yang
dilakukan. Sedangkan indikator penelitian untuk
variabel semangat kerja terlihat indikator kreatif dan
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inisiatif memiliki skor yang kecil sebesar 2,94
sehingga perlu perbaikan dan ditumbuhkembangkan
dalam diri setiap karyawan untuk bekerja dengan
penuh kreatif dan inisiatif dari masing-masing
pekerja, sedangkan indikator antusiasme memiliki
skor yang paling tinggi, artinya perlu dijaga dan terus
dikembangkan rasa antusias dari setiap karyawan
mengenai pekerjan yang mereka lakukan.

3.2.2Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah
dilakukan dapat diketahui bahwa penilaian prestasi
kerja memiliki hubungan positif dengan motivasi kerja
karyawan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadili
Samsudin (2006:159) yang mengemukakan bahwa:
“ Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan dengan
baik dan tertib maka akan dapat membantu
meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas
organisasional dari karyawan.

Paling tidak karyawan akan mengetahui
sampai dimana dan bagaimana prestasi kerjanya
dinilai. Kelebihan maupun kekurangan yang ada akan
dapat merupakan motivasi bagi kemajuan-kemajuan
mereka pada masa yang akan datang”.

Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil
perhitungan korelasi antara variabel penilaian prestasi
kerja  dengan motivasi kerja karyawan yang
menghasilkan koefisien korelasi  r = 0,63. Apabila
dikonsultasikan dengan batas-batas nilai r maka
berada pada batas antara e” 0,40 - < 0,70 yang
termasuk dalam kategori sedang/cukup. Berdasarkan
uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh thitung =
5,52 > ttabel 1,992 dengan taraf signifikan 0.95% dapat
disimpulkan bahwa hipotesis antara penilaian prestasi
kerja dengan motivasi kerja dapat diterima.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dari hasil penelitian diperoleh nilai sebesar
1,992 maka thitung (5,52)  >  ttabel (1,992). Dengan
demikian berarti hipotesis nol (Ho) ditolak artinya

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu
“Terdapat hubungan positif antara Efektivitas
Penilaian Prestasi Kerja Karyawan (Variabel X)
dengan Motivasi Kerja Karyawan (Variabel Y)”,
dapat diterima kebenarannya.

4.2 Saran

Dari simpulan di atas, maka peneliti dapat
memberikan saran antara lain:

1. Sebaiknya penilaian prestasi kerja ini terus
dilakukan secara masif dan berkala tidak hanya
di Kantor WILPOS V Bandung, namun dilakukan
juga di instansi pemerintah maupun instansi
swasta karena memiliki hubungan yang erat bagi
terciptanya motivasi kerja dari setiap karyawan
dalam melakukan pekerjaannya, tidak hanya di
waktu sekarang, namun untuk motivasi kerja di
masa yang akan datang bagi kesuksesan sebuah
instansi.

2. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik penelitian
yang sama, maka peneliti menyarankan agar
melakukan kajian yang lebih mendalam
menyangkut indikator-indikator yang dinilai dalam
setiap variabel yang diteliti agar memberikan hasil
penelitian yang lebih baik dan komprehensif
menyangkut sejauhmana hubungan antara
efektifitas penilaian prestasi kerja dengan motivasi
kerja karyawan.
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