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Abstract: l hL\ slltdy aitns ta detemtine how nlucll ollluence the iniple c talton oi
thc Assessnenl (:enter on Emflo\ce Per/brndnte at l)l llPll I'antdana
(jarcnldla. [)al(t collaclion in reseattch h! t]iJlrihuling queslionnalites ta

Espondents vho hare tncl lhe Jlredetefilined sdtnPle sldndardt so thLtl lhe dala in

lhis .ttudy ore Priman).l(tla. 'lha wnple in lhit \tud!'tere 30 peaplc l)alct

colleclton is obtained Jrotl lhe resdls ol (jbse\dtions. Llueslrcnndires cnd

.k)cunentalion. 'l he lhc ddla dnolyJi.e uses stmple linedr rcg|ession v' i!h lhe help

.l SP^\'.S vcftio, 22. Ihe reflhs al the study sho\t' lhdl the <:oellick'nt tf
(leterninaltotl l?2 is A.600. this value meo s lhal 60% of the wo* petfo nunce of

empl(\)ees dt I' 1. IJPR Parodarut Gorotltdla is inlualccd by the tnllemcnldlion
of lhe Assessment (:entet conduclcd h)' Ihe conlany The mfluen( ol othat
ydtiahles on enplq,ee work petfbrmane ir'J1',o, v'hich lllavs lo be influenced

hv olhct ra dbles such ds Education dnd'li(lining, Petfirnant:e Asscssrnenl

tittough tlte Balanced Scare CLtrd, t lcl olher raridhles- The hcller lhe dPPl!ca|tutl

aJ enployec petonlance, lhc nare il \rill describe lhe ahill, ofc plq)ees lo

\'-ot'k so thdl il 1t,iLl lmprote e ployee work pcibr an.e d]]d unP'oty
petlbnlance in generul.

Keywortls: AsseJsrrrc t Cente\ Emploiee Pe{omance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

penerapan Assessment Ccnter terhadap Prestasi Keija Karyawal pada PI BPR

ialodana Goroltalo. Pengurnpulan data dalam pelelitian dengan cara rnenyebir

kuesioner kepada responden yang telall memenuhi standar sampcl yang ielah

dite tukan sehjngga data dalam penelitian ini rnerupakan dala primer' Sampel

dalan penelitia ini sebanyak 30 orang. Pentiumpttlan data diperoleh dari hasil

obser,,asi, kuisr'oner daD dokurnentasi. Kemudian alralisis data menggllakar
regrcsi linear sederhaia dengan balltuan prograrn SPSS versi 22 Hasil Penclitian

ncnunjukan bahwa nilai koefisien detentinasi R2 sebesar 0,600 Nilai ini berarti

bahwa sebesar 600/0 dari prestasi kcrja karllvan pada PT BPR Parodana

Gorontalo dipengaruhi olch penerapal Assessntenl (lc,?/!/ yang diLakukan

pcrusahaan. AdaprLll penga.uh dari variabel iain tcfhadap Prcstasi ker1a karyawan

sebesar 4096, yartg nemungkinkan untrLk dipcngiurLhi va.riabel lain seperti

Pendidikan dalr Pelatihan. Penjlaian Kineria mclalui Balanced Score Card' dan



variabel lainnya. Selnakin baik penerapan merrgenai kineria karyawan maka akan
sernakin rncnggambarkan kenamapuar karyarvan dalam beker.ja schi gga akan
meningkatkan prestasi kerja karya.mn dan kilerja perusahaan seiara untin.

Kata Kunci: ,4sszssrrent (:enter, p.estasi Kerj:r I(aryawan

Killcrja adalah prcslasi kerja

atau hasil kerja baik krnlitas maupur

krra:rtitas yang dicapai sumber daya

lnanusia persatuan pedode waktu

dalaor lrelaksanakan tugas ker.janl'a

sesuai denqan tangg[ng jawab yang

diberikal kcpadanl,a (Anwar, 201 0).

Pada kcnyataannya kirc{a
perusahaiur yatg baik drclukrmg olch

potensi dan prestasi ker-ja dari

katyawan yalg ada di penlsahaa[,

unluk itu kherja karyawan merniliki

peran penting bagi penrsahaan g na

mencapai trLjuannya kzfcna dengan

kinerja karyawar yang baik akan

nengtasilkar kualitas yang baik

juga. Pada penelitian yang dilakulan

Ka'nal (2018) bairwa pcnilaian

prestasi kerja sangat bcrpengaruh

positif dan klrat terhadap kiDe.ja

karyawan P'f . Deooney Jakarta.

Walaupun ada bebelapa karyauan

yang kurang disipli[ da]am

rrelnatlrhi pcralurzrn perusahaan,

vaitu tnasih ada beberapa karyawan

yarg datang {erlambat, tctapi kineda

kalyawa PT. Deconcy Jaka(a slldah

sangat baik dergan kualitas da]r

k antitas kerja serta sudah efekljf

dan ellsicn.

Belbeda delgan penelitian

diatas, penclititur yaog dilakukan

Sidabutar (201 6) dcngan penycbaran

kLLisioner ke 30 pegawai Pt. pl_N

Area Medan meidapatkan hasil

bahwa tidak ada pengaruh penilaian

kiner.ja pada prestasi kcrja petiawai

PT PLN Area Medan. Ditnana

bcsanrya tlrgkat pengarult yang

dihasilkan hanya 12,257o dan sisanya

dipengamhi oleh ftktor alau variabel

lair

Untuk itu daiiim nencapai

tu_juan pcnlsahaan maka seluruh

surnber daya yang ada dalarn

perusahaan harus dapat ditnanfaatkan

dengan sebaik-baiklya tennasui(

sllmber daya manusia sebagai f:ktor

[tananya. Kinerja merupakan

potensi ],ang hams dimiliki oleh

sctiap karyawal unluk melaksanakalr

hrlias dan tanggurg jawab yarg

diberikan kopada karyawan. Dengan

kinerja yang baik rnala sctiap



karyawan dapat lncnyelesaikan

serlua beban Yang ada di

perusahaan. Kinerja jLrga daPat

meningkatlon efektifitas darr

efesiensi pelaksallaan pekerlaan oleh

karya\'r'an yang Pada akhimYa akan

llenguntungkan penrsahaan. Kincrja

karyawa sangatlah berPengaruh

terhadap upaya Perusahaan untuk

mencapai tLljllarnya Olch karena

itulah, pcrusahaar akan beosaha

mempekeljakan halya mereka yang

nemiliki kj e{a Yang baik Sasaran

yang diltlju dalarn Penilaian ini

adalah kecakaPar, kelnamPtan

karyawan dalam melaksanakan $atll

pekeqaan atau tugas yang dievzr.luasi

dengan mcnggunakan tolok ukur

teftentr secara objektif dan

dilakukan secara llerkala

Peluang untuk mencaPai

lujralr-tujuan strategis perusahaan itu

akai tcrbuka lebih lebar apabila

organisasi orengadoPsi Proses

Assetsmcnl ('erlel menjadi bagian

da strategi manajemen somber daYa

manusia. Proses ini dapat menjadi

bagiirn yang tidak terpisahkan dari

perencarraa[ dat

pandang organisasi, dengao proses

Assess^enl (lsrler" scbagai bagian

dari strategi manajcmen sumber daya

nanrLsia, nanaieme dapat

menlamin Perolelran irlbrnasi

progresil yang akurat, handal. dai

komprehensif mengenai kompetcLlsi

sumber daya rnanusia yang dimiliki

organisasi. Dali sLrdut Pandang

karyawai, proses,4s'.te esnenl ( :cnler

mernbrLka wawasan nengenai

peluang dan pilihan jalur karir sefia

mendorong Pgmikiaall nrcngenai

ninat darl aspirasi mcreka. Dengan

rlemikian organisasi dapal

rrr crencanakan kesesualan

kompetensi dar] mi0at mereka

dengal pcrsyarata dao karalderistik

pekerjaan atau Potellsi tedentu

Suatu feromena Yang Pereljti

telnlkan saat observasi, nenelnLlLian

fakta bahwa Pf. BPR Parodana

(iorontalo telah menorapkall

Assess enl (lel?1cl, Peseta Yang

dipandaig potensial telah diajLLkan

oleh para r?/Peniror. Nantinya'

peserta merrganibil bagian dalan

latihan yarg beftr.ljuan unt0k

rnerun1ukkaD kenamPual Yang

dipanda g penting Sebagaj contoh'

pesefia memainl(an pennalna[ bisnis

proErarn

pelgembangan surnber daya ma usja

di dalan otganisasi Dari sudut



yatg disimulasi, menyelesaikao

latihan kotak $n at. dan ik 1 sefa

dalarn diskrLsi kelompok. Di sanping

itu, nereka mengikuti beberapa test

da]l latihan peroraDgan dan

keruudian diwawancaaai. Setelah

melewati serangkaial tes, asseso.

nengamati dan melilai prilaku

setiap pesetta sefta melnbuat catatan

dalarl forrnulir khrsus. Setelall

latihan dilakukan peserta kembali ke

Hasil observasi peneliti

menernukan bahwa prestasi kerja

karyawan belum rrlaksimal. Hal ini

pekcdaar mereka semula dan para

penilai keurudial mernbandingkan

pengarnatan lnereka satu sauna lain

dan kemudian melnbuat penjlaia

akhjr tedladap masing-nasing

peserta selanjrtoya disusun laporal

tentang fiap pesefia; laporan ini

nengikhtrsarkar potensi pesefia dan

rnenetapkan program petgenbaigan

yang sesuai de[gan kebutuhan

peserta dan perusahaan.

'fabel 1. Penilaiao Prestasi Karyawan pl'. BpR parodana Gorontalo

SLLmber: PT. BPR Gorontalo, 2018

dapat diljhat dari tabcl diatas. rnasih

lerdapat karyawan yang tidak hadir

kerja dengan kcteratgalr sakir, izin

Periodc 2017

Aspck Penilaian

Jabalan

KetPersonalia dan
urnum (9 org)
(Score: l-10)

Kcuangan, kredit
dan pemasaran
(21 org)
(Sco.e: I-10)

Leadcrsl)tD 7 7 Cukrrp

2
Kotnunjkasi &
Tealr Work 10 IO

Bar'k

3 Irisiatif Bekeri, ,7
7 CukuD

4
Petnecahan
Masalah 8 t0 Ilaik

l rcrelcaniall Kcnc 9 Baik
6 Pencapar'an largel 7 1 Cukup,7 Izin 7 9 Serilr.rI Sakit 0 Jarzrng
9 Mangkir 2 4 Cukuu
l0 Cuti I 2 Ja(arg
Tota Point Rata-Rat 60 66



bahkall

menSirldikasikai beltwa

ketidakpatuhan Pada.iam kerja YanB

ditetapkar oleh pcrusahaan Masih

terdapat selisih anla$ perencaraan

kerja dengan hasil Yang dicaPai'

sehingga Pencapaian target

perusahaan tidak telpenuli Co toh

target yaitu pada saat nelaksanakan

srrtel Pada calon nasabah kredit

yang lama, sehirrgga Progress

penyal$mn Lredit yatrg tcrharnbat

Pekerjaan sepefti ioi menuntut

penoaPaian target kerja' terltr'r

karyawan memiliki tangg]lng jaNab

yang lebih banYak Peda$a'

mangkir Yang

lawab lnerela

Berclasarkan

pen)'us nan Yang digunakan sefia

peDgertian penelitia tersebut' maka

va abel Yang djgunakai adalah:

a Variabel Bebas

Variabel bebas adalah

variab le-r'ariabel yan g

mempengaruhi variabel lairuYa

dalaln kaitannya dengarl masalah

yang diteliti Menuut Sugiono

(2008) variabel bebas

me$pakan variabel Yang

nempengaruhi atau yang

menjadi sebab PerubahantrYa

atau timbul variabcl terikat

b. Variabel Terikat'

Variabel terikat adalah

variabel Yang diPelgaruhi olch

variabel lainnYa dalam kaitannya

dengan nrasalah Yang diteliti

Menurut Sugiono (2008)

variabel terikat BeruPakan

variabel Yang diPengaruhi atau

yarg menjadi aLibat' karena

adzmYa vari abel bebas

Adapun variabel dalam penelitian

ini, yaitu:

a Vuiabcl Bebas : X (Penerapan

Assessficnt (:cnter)

b. Variabel terjkat : Y (Prcstasi

KerJa)

mctode

targgt$g

nenvelesaikaouralan Pekeriaan

Itohde\k) Jalle sil'atnya

o(lnjinisttutira dalam hal melihat

seia$h mma kernamPuan kredit

nasabah dari segi Penghasil;m dan

hal-hal yang bcrkaitan dengan it'

selanjutnya hlgas karya\'r'an adalah

menilai dzm memastikaa nilai agunan

yang ditawarkan nasabah sesuai

dengan nilai Pennintaarulla'

sehingga layan untuk dibiayai

N,IETODE PENE,LITIAN



Desail hubullgixt antara variabel

bebas dergan variabel terikat adalah

sebagai be kut:

GO
Gambar l. Desain Penelitian

HASII, DAN PEMBAHASAN

PT. Bank Perkrcditan Rakyat

(BPR) l,aroda a merupakar salah

satu bank yalg tc.kena clarnpal akar

perkem bar gan teknologi

Sebagairnana telah digambarkan,

sebehmnya bahwa P1. BPR

Parodana Gorontaio merupakai salah

satu lmbaga keuargan yang

furgsinya rnenyallnkall petrbiayaan,

dan llrelayani kcbululran kerLangan

nasabah sepefti labuDuan, deposito,

sampai pada penyahLran kr cdit.

Seiring dengan perkernbangan

tekDologi dan inlbrmasi, tugas dan

frLngsi karyawan pada PL BPR

Gorontalo telah banyak berubah. dari

ya g mengurrLsi hatnpir sebagian

besar tugas kantor, sampai hanya

mengurusi halJral yang silatnya

adninistratif saja, karona segala hal

yaDg bcrkaitan dengan tugas

karyirwan lebih banyak diambil aliir

oleb mesin dan teknologi yang

tersedr'a Hal terscbut tenfurya tidali

menggambarkan oi-ie lasi pelayana

lembaga keuangar. yang

sebaliairnana kita ketahui bahwa sifat

lenbaga keualgan lebih m engarirlr

pada ponberiau .jasa pada

masyarakat atau calo nasabah.

Selait penckanan terhadap

pcrkembaDgan teknologi fulgsi

karyawal dalan perusahaan lebih

berkurang karena banJ'ak perusahaan

pesaing lainnya yang bisa

lnembedkan manl'aat yang lebih

besar pada karyawannva sepedi gitji

tuD laDgan, kc.jelasan

pengenbangan karir. sarnpai pada

kejelasan slatus karyawar tetap

penrsahaan. Hal irri tentunya

menpengaruhi pedbrma karyawal

dala|r bekcrja, yaig sccara tidak

langsung akan tnenpengaruhi

persepsi karyawan terladap

penLsahaal dan pasli a]<an

berdampak pada keltl.ar-ma$knya

karyawan dalam perusahaan. yang

sepefii kifa ketahui bcrsanra bahrva

salah satuDya karena ketidakjelasan

status karyawan, rtaka karyawan

seringkali rnemilih untuk keluar dai

perusahaannya urrfuk tnenciri kerja



diperusabaat lain dengan stahls yA g'

lebihjelas

Sebagaimana disampaikar

olch Malurung dan Ratnawati

(2012), mengern! okan bahwa

tumover adalah alilan para karyawan

yang masrLk dan keluar pcrusahaan'

dan batasar ulnlur teotang

pergantial karYawan adalah:

"berheilinya individu sebagai

anggota suafu organisasi dengao

disertai pelrberian i[lbalan ketangan

oleh orgarrisasL yang bersangkutal"'

Tingginya tingkat tu'?ovcl ka!yawan

akan mcnpengarLthi Perusahaan

dalam mcnialankar aktilitasrya serta

secara ialgsung juga akan

mempengaruhi Prestasi kerja

karyawar ili penLsabaan' lika prestasi

keria karyawan lllgnurun otomalis

akal menurunkatl juga kinerja

penrsahaan, sehingga perusahaan

ddak dapat orencapai tujuannya

Sejalarl dellSan hal diatas'

Mathis clan Jaol(son (2006)

me jelaskan bahlva sistem penilaiar

lnenlpakan Pencntuan secam

periodik eicktiiitas operasional suatu

oIgzttll sasl: dan karyawaD Ya

berilasarl(ar sasaran' standal dan

kriteria Yang telah ditetapkan

sebelmnya. Kareira organisasi pada

dasamya dijalankan oleh manusia'

rnaka penilaian kirre{a sesLrngguhnya

mc pakan Penilaian atas Perilakt

mimusia dalam lnelaksanakan peran

yang mereka mainkal dalam

organisasi.

Salah satu sistem Pcrilaiart

keia Yang sering dilakukan

perlrsahaan adalah melalui

,!s,l?srr e,?l al?/rlel Yajtu adalah

evaluasi perilakLl lnel1gg[rrakan s(lalu

standar ledenttl berdasarkan

DalanIbeberapa lnasukan

mcmperoleh nasukan ini' ada

bcrbagai teknik clart observasi yang

dilakLrkan oleh bebcrapa orang,

../,rs9.\"ror yang telah le atih

Keprttusan akhir penilaiar dllakukar

bcrdasarkan hasil integrasi dari

beberapa o.r.rcssor atas sejumlah

simulasi yang telah diterapkan pada

peserta. Dalan diskusi integrasi ini

d.!-r9!rol melakLrkan penbahasan

perilaku pese(a secala kompreheisil

serta mempeltimbal]gkal seberaPa

scling peiiaku tclsebut munclLl

tlasil uii Penelitian

rnenrbuktikan beberapa lakta bahrva'

(1) urtuk Lllengetahui ko petensi

karyawa , scrta menilai kineria



karyawan, maka Pl. BaIk parodara

Gorontalo melakukan proses

A.\iess tcnt (cnter, yarg inelibatkan

scluruh liaayawao dalam perusahaan,

baik karyawarr level atas sarnpai

karyawan level bawah. (2) proses

At:\t ssnent (icnrcr yang dilakukan

mengedepankar odeDtasi kerja

karyawaD seperti, mengaralisis kasus

(.arr anolysis) yang kemulgkjnal

akan ledadi saat karyawan

menge{akan tlr[lasl1ya, dan

.4,\setsment (lerler melgenai keda

tirn yang pastinya akaD dilalui

kalyaDan saat tnelaksatrakan tugas-

tugas tcrlelltu. (3) Rata-rata urrur

karyawan yarg berkisar 20-40 tahun.

denga tingkat pendidikan yang

seimba|g, seda peigalaman ker.ja

ya g larna nemungkinkan sclurlll

karyawan dapat lnemzLhami proses

A,\Sesfie t (lcr?l?r yaltg dilakukan

dan nlelger{i akat darnpak setelah

proses l.r.!e.\.r& er?/ (lcnrer dilakukan

perusahaan. (4) Proses,4ssetsnent

Cerzer melibatkan dewal direksi

perusahaan urtuk nergujuk kirerja

karyauannya sefta rnenilai secara

persolral kemampuatl karyawan

dalarl mengatasi pennasalahan kerja,

dan meluntaskan pekedaannya. (5)

Hasii penilaian yang dilakukan

asesor atau derval direksi

selarjutnya akan dievaluasi dar

memiliki konsekuensi bagi karyarvan

dalam melzrkukan ker.janya sepefti

adanya roling kerja, dan lain

sebagainya.

I-Iasil pengujitui rata-mla

jawaban seliap insllrmeot wriabel

penelitia , mclnbuktikan bahwa data

nssessment, alau hasil (nilai) dari

penilaian selama proscs I rs{i.\x?7clt

flerle/ merupakan irdikator yang

paling baik uttui( nenilai

kemampual kerja karya.w,an unhrl

neningkatkan presetasj kerja:rya.

Sclanjutnya bahwa Inisiatif kerja

karlawan merupakan indikator yang

paling baik u tuk nengul1lr prcstasi

keria karyawan di PT. BPR Parodana

Gorontalo.

Hasil uji reglesi peneiltian

membuktikan bahrva ..,1rsetrnc/?1

('entar yalrg dilakukan akan

meningkatka, nilai prestasi keria

karyaua11 di Pl. BPR parodana

Co.ontalo. Adapun pengujia

hipotesis penelitian rnembuktikan

hipotesis yarg disusun sebelurlnya

balrrl'a proses A.\se.\\nent (:entet

yang dilakuka! asesor ataw dewan



direksi pcrusahaan zlkan

nrempelgarrLhi Prestasi keia

karyawan sebesar' 607u. dilr sisauya

memurlgkillka untuk dipengaruhi

oleh variabeL (faktor') lainnya yang

tidal( dLteliti.

KESINIPUI,AN

Berdasarkan irasil penelilian' maka

dapat diambil kesinPtlan bahwa

pcnelitian itt i mcrgguiakao anaiisjs

regresi sederllana Yang tclah

rnengikuti sclumh prosedlu analisis

rcgtcsi yakni dimulai dengan

pengrLiiiu validitas instruireilt

va.riabel, dilnalla Seliap itdikator

yarg berisi pemyataan-pclnyataan

yang, meNakili variabcl perelilian

yalili lssc-rtlenl c(r?lcr, dan Prestasi

ker.ja karyarvan di PT. BPR Parodana

Gotontalo lremiliki kozrndalan

inslrunren Yang baik, dan jauaban

yang korsislon dari tcspoldcn

SelanjutrYa hasil anaUsis reEesi

meltghasilkan persamaar relLresi

i q.q+s O,frts, ,lang bcrarti sctiap

penaDbahan kegiatcn artcssnrcn/

.?n1(r/ akall meningkatkan prestasi

kerja karyaran Pf Parodana

tlipotcsis yang disusun terbukli

balNva secara Parsial (uji 1)"

Assatmeti ccnler Yang dijalankan

P'L BPR Parodaoa Corontalo

memiliki pcngaruh yaig signiiikan

terhadap Prestasi kerja karyau'annya,

dan variabel AsscJntcnt center

memiliki kontlibusi tLntuk

menrpengaruhi Prestasi kcrja

karyawan di PT BPR PaJoddra

Corontalo sebcsar 60%,

rleurpenganrbi Pleslasi kcria

karyawan. dan slsanya sebesar '107o

merlungkinkan nluk dipcnganLhi

oleh variabcl lain -vang tidak diteliti,

scpedi penilajaD kinerla melalui

Balanced score card, Penberian

insentil dan kompensasi, pendidikan

dar pelalihan. dan lain sebagainya

SARAN

L Agar lembaga kerralgal lainttya

klususnya PT BPR Palodara

Gorontalo dapat Dlelrperhatikan

aspek-aspek Yang daPat

rneningkatkan Prestasi keia

karvawall dan neningkatkarl

kircrja Perusahaan rnelalui

Proses dJJc!tl?,?/ &nlet Pada

karyalvannYa Yang berttrluan

untok menilai kemarnPrial dalt

kolnpetcrsi karyarvan schingga



tercapai prestasi yang

diharapkan.

2. Penelitian iri dapat berguna

sebagai bahan infbnnasi dan

referensi, baik bagi pemsahaan.

akadernisi, dao pihak lainnya,

yang mcrnbahas praktek

manajeme sumberdaya rnanusia

dalarn perusahaan khususnya

menyarrgk$t Assesfiolt centef.

dan prestasi kerja kaq'awan.

3 Kitanya penelitian ini dapat

dijadikan acLran/ rel'erersi bagi

pihak lain uDtuk dapal

nlerarnbah kriteria satnpel yang

lnentadi responden pcnelitian,

atau nenarnbah variabel lainnya

dan nenguji pengzruhnya

lerhadap prestasi kerja karlawan,

agar dapat nrenperkaya hasil

penelitian.
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