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UJIAN AKHIR SEMESTER 
 

MATA KULIAH : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 
SIFAT UJIAN    : TAKE HOME 
DOSEN     : Prof. Dr. H. Deden Mulyana, SE., M.Si. 
         Dr. Yusuf Abdullah, SE., MM. 

  

Perhatian: 

Jawaban ditulis pada Kertas Jawaban yang telah disediakan oleh Program Pascasarjana 

Universitas Siliwangi (tidak diperkenankan menggunakan kertas lain) dan dikumpulkan 

beserta printout soal ini pada saat Jadwal UAS (5 Januari 2019 jam 10.30). Setelah 

mengunduh soal ini diwajibkan mengisi kolom leave a reply/comment pada halaman dan 

kolom yang tersedia pada halaman akhir blog ini. 

1. Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk 
memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna 
memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu 
sendiri. 
a. Jelaskan manfaat penilaian kinerja, jenis-jenis penilaian kinerja, serta syarat-

syarat penilaian kinerja! 
b. Sebutkan dan jelaskan metode-metode penilaian kinerja yang saudara 

ketahui! 
c. Bagaimana hubungannya antara hasil penilaian kinerja dengan 

pengembangan karir? Jawaban anda harus didukung oleh jurnal ilmiah yang 
relevan minimal 3 (tiga) buah dan lampirkan hard copy-nya! 

 
2. Kompensasi merupakan setiap bentuk imbalan yang diterima oleh seseorang 

sebagai balasan atas kontribusinya terhadap organisasi. 
a. Terdapat 3 (tiga) dimensi yang harus diperhatikan dalam penentuan 

kompensasi yaitu internal equity, external equity, dan individual equity. 
Jelaskan ketiga dimensi tersebut! 

b. Sebutkan dan jelaskan kompensasi langsung maupun tidak langsung! 
c. Benarkah kompensasi memengaruhi kinerja karyawan? Penjelasan anda 

harus didukung oleh minimal 3 (tiga) buah jurnal internasional (hardcopy 
jurnal harus dilampirkan). 
 

3. Job Analysis is a sistematically collects, evaluate, organize information abuot job, 
these action   are usually done by specialist called job analyst, who gather data 
about job. 
a. Saudara jelaskan sampai sejauhmana pentingnya pelaksanaan analisis 

jabatan! 
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b. Deskripsikan bagaimana pelaksanaan analisis jabatan pada lembaga 
saudara! 

c. Jelaskan mengapa job anlysis berbasis kompetensi lebih sulit dilaksanakan 
dibandingkan dengan pendekatan berbasis tugas konvensional! 

d. Jawaban anda harus didukung oleh jurnal ilmiah yang relevan minimal 3 (tiga) 
buah dan lampirkan hard copy-nya! 

 

4. Keselamatan kerja merupakan suatu kondisi di mana para karyawan terlindungi 
dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan 
dengan pekerjaan, sedangkan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana 
para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang 
disebabkan oleh pekerjaan. 
a. Mengapa perusahaan menganggap perlu melaksanakan program 

keselamatan dan kesehatan kerja? Jelaskan! 
b. Bagaimana seandainya anda menghadapi karyawan yang mengalami stres? 

Jelaskan! 
c. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan stres? Jelaskan! 
d. Jawaban anda harus didukung oleh jurnal ilmiah yang relevan minimal 3 (tiga) 

buah dan lampirkan hard copy-nya! 

 

5. Anda telah ditugaskan membuat dan mempresentasikan makalah yang 
berhubungan dengan materi manajemen sumber daya manusia. 
a. Sebutkan dan jelaskan materi makalah yang anda buat secara berkelompok! 
b. Jelaskan apa saja manfaat yang dapat anda peroleh! 
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