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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian yang digunakan adalah hasil karya ilmiah 

Marliana budhiningtias winanti (Universitas Komputer Indonesia : 2008) 

dengan judul “ Pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan (survei 

pada PT. Frisian Flag Indonesia wilayah jawa barat) “. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan statistika multivariate 

dengan alat uji Structural Equation Model (SEM), sedangkan untuk 

pengolahan data menggunakan program LISREL 8.30(Linier Structural 

Relationship).  

Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa (1) Kompetensi 

karyawan yang meliputi kompetensi intelektual, kompetensi emosional 

dan kompetensi sosial pada karyawan PT. Frisian Flag Indonesia wilayah 

Jawa Barat rata-rata skornya termasuk dalam kategori tinggi. (2) Kinerja 

karyawan PT. Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa Barat termasuk dalam 

kategori cukup tinggi. Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan 

memperoleh skor lebih tinggi dibandingkan kualitas hasil kerja karyawan. 

(3) Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan dari kompetensi terhadap kinerja karyawan PT. 

Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa Barat. 

Kompetensi dihipotesiskan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT.Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa 
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Barat. Koefisien jalur dari variabel kompetensi terhadap terhadap kinerja 

karyawan sebesar 0,4962. Nilai koefisien jalur yang bertanda positif 

menunjukkan kompetensi yang makin tinggi akan membuat kinerja 

karyawan juga semakin tinggi. Selanjutnya nilai t-hitung variabel 

kompetensi terhadap kinerja karyawan sebesar 6,6046. Karena nilai t-

hitung lebih besar dari t-kritis maka disimpulkan bahwa kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT.Frisian Flag 

Indonesia wilayah Jawa Barat. Besar pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja karyawan pada PT.Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa Barat 

adalah 34,14% yang berarti sebesar 34,14% pe-rubahan yang terjadi pada 

kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kompetensinya. Artinya 

kompetensi karyawan menstimulir optimasi pembentukan kinerja 

karyawan dalam bekerja di PT. Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa Barat. 

Yayan Riyadi (2005) dengan judul “Pengaruh Kompetensi 

karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Area 

Pelayanan Jaringan Malang. Alat analisis yang digunakan rentang skala 

dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil rentang skala kompetensi 

karyawan tinggi, hal ini ditunjukkan dengan hal yang ditunjukkan 

karyawan memliki kemampuan orientasi pada prestasi, peduli terhadap 

pelayanan, memiliki inisiatif, selalu mencari informasi, memiliki 

kesadaran organisasi, dapat membangun hubungan, melakukan 

pengembangan diri, memiliki jiwa pemimpin, dapat bekerja sama, 

memiliki jiwa kepemimpinan, mampu berpikir analisis, memiliki konsep 
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berpikir dan bekerja secara profesional. Kinerja karyawan pada PT. PLN 

APJ Malang tinggi, hal ini didasari oleh ketelitian dalam melaksanakan 

tugas, kerapian dalam melaksanakan tugas, kualitas hasil kerja sesuai 

standar perusahaan, kuantitas hasil kerja sesuai target, penyelesaian 

pekerjaan sesuai batas waktu. Kompetensi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan serta variabel kompetensi 

mengelolah mempunyai pengaruh yang dominan terhadap variabel kinerja 

karyawan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

terletak pada obyek penelitian, letak, populasi dan jumlah sampel, variabel 

bebas, metode analisis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah variabel terikat dan pengujian hipotesis yang 

digunakan adalah uji t. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja  karyawan pada PT. Arthawenasakti Gemilang 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian lanjutan. Manfaat dari 

penelitian terdahulu adalah dapat memberi gambaran tentang kompetensi 

terhadap kinerja karyawan. 

Dapat di lihat pada tabel 2.1 di bawah ini, persamaan dan 

perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

         Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 

Nama Judul Variabel bebas Variabel 

terikat 

Alat analisis Hasil 

penelitian 

 

 

Marliana 

Budhiningtias 

Winanti 

UKI : 2008 

Pengaruh 

kompetensi 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

(Survei pada 

PT. Frisian 

Flag Indonesia 

wilayah jawa 

barat) 

Kompetensi (X) 

: 

 Intelektual 

 Emosional 

 Sosial 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) : 

 Kuantitas 

hasil kerja 

 Kualitas 

hasil kerja 

 Waktu 

yang tepat 

 Uji 

structural 

equation 

model 

(SEM) 

 Linier 

structural 

relationshi

p 

 Uji t 

Kompetensi 

memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan PT. 

Frisian Flag 

Indonesia 

wilayah Jawa 

Barat 

 

 

 

Yayan riyadi 

UMM : 2005 

Pengaruh 

kompetensi 

karyawan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

pada PT. PLN 

(Persero) area 

pelayanan 

jaringan 

malang 

 Kompetensi 

berprestasi 

 Kompetensi 

melayani 

 Kompetensi 

memimpin 

 Kompetensi 

mengelola 

 Kompetensi 

berfikir 

 Kompetensi 

kepribadian 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) : 

 Kuantitas 

 Kualitas 

 Ketepatan 

waktu 

 Rentang 

skala 

 Regresi 

linier 

berganda 

 Uji F 

 Uji t 

Kompetensi 

berpengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

PT. PLN APJ 

malang 

 

 

Cut Mutia 

Kutanggas 

(08610149) 

 

Pengaruh 

kompetensi 

terhadap 

kinerja 

karyawan PT. 

Arthawenasakt

i Gemilang 

Karang Ploso 

Malang 

 Pengetahuan 

 Keterampilan 

 Perilaku 

individu 

 Tingkat 

produktivi

tas 

 Tingkat 

kecacatan 

produk 

(reject 

ratio) 

 Tingkat 

prosentase 

produk 

salah 

 Rentang 

skala 

 Regresi 

linier 

sederhana 

 Uji t 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi didefinisikan sebagai dimensi prilaku yang meletar 

belakangi kinerja kompeten, sehingga sering disebut sebagai 

kompetensi prilaku. Hal itu dikarenakan definisi kompetensi ini 

dimaksudkan untuk menjabarkan prilaku yang membuat seseorang 

menjalankan perannya dengan baik (Sunarto, 2005:81). Suatu 

kompetensi terdiri atas keahlian, pengetahuan dan sikap; namun dalam 

penerapannya secara konsisten, keahlian, dan penegetahuan tersebut 

harus sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan dalam 

pekerjaan (Franscesco, 2003: 140). Untuk lebih jelasnya berikut 

pengertian kompetensi: 

Menurut Boyatzis dalam Hutapea dan Nurianna (2008:4), 

kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang 

yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang 

disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi 

tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. 

Menurut Wibowo (2007: 86) Kompetensi adalah suatu kemampuan 

untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaaan atau tugas yang 

dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 

kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 

Menurut Spenser&spenser dalam Hutapea dan Nurianna (2009: 5) 

kompetensi adalah karekteristik dasar seseorang yang ada hubungan 
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sebab akibat dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan 

efektivitas kerja.  Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki sesorang yang 

menjadi krekteristiknya untuk dapat melaksanakan tugas yang sesuai 

dengan standar yang ditentukan yang dilandasi pengetahuan dan 

keterampilan serta prilaku yang membuat seseornag menjalankan 

peranya dengan baik. 

Kompetensi teknis (Technical competency) maupun kompetensi 

perilaku (behavioral competncy) sebenarnya memiliki tujuan yang 

sama yaitu membentuk orang mampu melakukan suatu pekerjaan 

dengan prestasi yang luar biasa. Hal Ini berarti orang yang 

berkompetensi adalah orang yang memiliki prestasi lebih baik daripada 

rekan-rekan kerjanya, mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan kerja, mampu menghadapi tantangan kerja dan 

memiliki konsistensi dalam berprestasi. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:40) kompetensi 

sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karekteristik kepribadian 

yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. 

Menurut Perrin (1990) dalam Anwar (2009: 40) kompetensi 

sumber daya manusia menurut hasil kajiannya yaitu: 1)  Memiliki 

kemampuan komputer (Eksekutif lini). 2)  Memiliki pengetahuan yang 

luas tentang visi. 3) Memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh 
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perubahan. 4) Memiliki kemapuan memberikan pendidikan tentang 

sumber daya manusia. 

Menurut Spenser & Spenser (1994) dalam Hutapea dan Nurianna 

(2009: 29) , ada tiga komponen utama pembentuk kompetensi, yaitu: 

pengetahuan yang dimiliki seseorang, keterampilan dan prilaku 

individu, yang mana ketiga komponen tersebut dipengaruhi oleh 

konsep diri, sifat bawaan diri (trait), dan motif. 

1. Pengetahuan. 

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang 

dalam bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang 

kompleks namun pengetahuan adalah komponen utama kompetensi 

yang mudah diidentifikasi. 

2. Keterampilan 

Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan 

suatu aktivitas atau pekerjaan. Keterampilan lebih sukar dimiliki 

daripada pengetahuan. Namun, seseorang yang memiliki 

keterampilan dengan sendirinya sudah memiliki pengetahuan atas 

pekerjaan yang mereka lakukan. 

3. Konsep Diri. 

Konsep diri ( self-concept ) merupakan sikap atau nilai individu. 

Konsep diri dipengaruhi oleh nilai-nilai yanng dimiliki oleh 

seseorang yang diperolehnya sejak kecil hingga saat tertentu. 

Konsep diri menunjukkan bahwa seseorang melihat dirinya sendiri 
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atau sesuatu. Konsep diri mempengaruhi etika, cara pandang atau 

pengertian sseorang tentang sesuatu. 

4. Ciri Diri 

Ciri diri ( trait) karekter bawaan diri, misalnya reaksi yang 

konsisten terhadap sesuatu. Ciri diri ini merupakan karekteristik 

fisik, kognitif, dan sosial yang melekat secara permanen pada diri 

seseorang. 

5. Motif 

Motif adalah sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan seseorang 

secara konsisten, yang dapat menghasilkan perbuatan. Kebutuhan, 

keinginan, dan perhatian yang biasanya terjadi tanpa disadari ini 

akan mempengaruhi pemikiran seseorang untuk mencapai sasaran 

kerjanya sehingga pada akhirnya akan berdampak pada perilaku 

seseorang. 

Komponen utama kompetensi pengetahuan dan keterampilan 

memiliki ciri-ciri yang berbeda dai ketiga komponen utama 

komponen utama kompetensi lainnya, yaitu konsep diri, ciri-ciri, 

dan motif. Berikut ini diterangkan ciri-ciri kedua kelompok 

komponen utama kompetensi tersebut (Hutapea dan Nurianna 

2008: 31). 

Ciri-ciri pengetahuan dan keterampilan, yaitu: 

1. Penegetahuan dan keterampilan lebih cendrung mempengaruhi 

kompetensi teknis (technical competency). 
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2. Pengetahuan dan keterampilan lebih mudah terlihat. 

3. Pengetahuan dan lebih mudah dimiliki oleh seseorang, biasanya 

dapat diperoleh hanya dengan mendengar atau melihat. 

4. Keterampilan merupakan komponen utama kedua yang mudah 

dimiliki oleh individu, yang harus dapat dibuktikan kepemilikannya 

dengan menunjukkan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan. 

5. Pengetahuan dan keterampilan relatif lebih mudah dikembangkan. 

Ciri-ciri konsep diri, ciri diri, dan motif, di antara yaitu: 

1. Konsep diri, ciri diri, dan motif lebih cendrung mempengaruhi 

kompetensi prilaku (behavioral competency). 

2. Konsep diri, ciri diri, dan motif lebih sukar dilihat. 

3. Konsep diri, ciri diri, dan motif lebih sukar dikembangkan. 

2. Tujuan Kompetensi 

Penggunaan kompetensi dalam organisasi atau perusahaan pada 

umumnya adalah untuk tujuan sebagai berikut (Hutapea dan Nurianna, 

2008: 16-19) : 

1. Pembentukan pekerjaan ( job design ) 

Kompetensi teknis dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi, 

peran, dan tanggung jawab pekerjaan di suatu organisasi. Besarnya 

fungsi, peran, dan tanggung jawab tersebut tergantung dari tujuan 

perusahaan, besar kecilnya perusahaan, tingkat (level pekerjaan 

dalam organisasi serta jenis usaha. Sedangkan kompetensi prilaku 

digunakan untuk menggambarkan tuntutan pekerjaan atas prilaku 
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pemangku jabatan agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut 

dengan prestasi luar biasa. 

2. Evaluasi Pekerjaan ( job evaluation ) 

Kompetensi dapat dijadikan salah satu faktor pembobot pekerjaan, 

yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan. Pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan serta 

tantangan pekerjaan merupakan komponen yang memberikan porsi 

terbesar dalam menentukan bobot suatu pekerjaan. Penegetahuan 

dan keterampilan tersebut adalah komponen dasar pembentuk 

kompetensi. 

3. Rekrutmen dan seleksi ( recruitment and selection ) 

Pemebentukan organisasi biasanya diikuti dengan pembentukan 

pekerjaan serta penetuan persyaratan/ kualifikasi orang yang layak 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Kompetensi dapat digunakan 

sebagai salah satu komponen dalam persyaratan jabatan, yang 

kemudian dijadikan pedoman untuk menyeleksi calon karyawan 

yang akan menduduki jabatan atau melaksanakan pekerjaan 

tersebut. Untuk mengetahui kompetensi yang dimilliki calon 

karyawan, pewawancara harus menggunakan metode wawancara 

yang dapat dipelajari terlebih dahulu melalui pelatihan. 

4. Pembentukan dan Pengembangan organisasi (organization design 

and development) 
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Organisasi yang kukuh adalah organisasi yang mempunyai 

kerangka fondasi yang kuat. Kekuatan kerangka dan fondasi 

ditentukan oleh kemampuan teknis, nilai atau budaya organisasi 

serta semangat kerja atau motivasi orang-orang yang bekerja dalam 

organisasi. Semua itu harus didasari oleh visi dan misi organisasi. 

Kompetensi dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembentukan 

dan pengembangan organisasi kearah organisasi yang produktif 

dan kreatif apabila semua orang ke arah organisasi yang produktif 

dan kreatif apabila semua orang yang bekerja dalam organisasi. 

5. Membentuk dan memperkuat nilai dan budaya perusahaan ( 

company culture) 

Peran kompetensi prilaku sangat diperlukan untuk membentuk dan 

mengembangkan nilai budaya perusahaan (culture) ke arah budaya 

kerja yang produktif. Pembentukan nilai-nilai produktif dalam 

organisasi akan mudah tercapai apabila pemilihan nilai-nilai 

budaya perusahaan sesuai dengan kompetensi inti perusahaan. 

6. Pembelajaran organisasi (organisation learning) 

Peran kompetensi bukan hanya untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan, melainkan juga untuk membentuk karekter 

pembelajaran yang akan menopang proses pembelajaran yang 

berkesinambungan 

7. Manajemen karier dan penilaian potensi karyawan (career 

mangement & employee’s assessment ) 
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Kerangka dan tindakan kompetensi dapat digunakan untuk 

membantu perusahaan atau organisasi menciptakan pengembangan 

ruang karier bagi karyawaan serta membantu karyawan untuk 

mencapai jenjang karier yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Melalui assessment centre ( pusat penilaian potensi karyawan ), 

penggunaan kompetensi dapat mendorong penegembangan karier 

yang lebih terpola dan sejalan dengan kebutuhan perusahaan. 

8. Sistem imbal jasa ( reward system) 

Sistem imbal jasa akan memperkuat dan diperkuat oleh kerangka 

pekerjaan yang berbasis kompetensi. Artinya, pemberian imbalan 

jasa yang dihubungkan dengan pencapaian kompetensi individu 

akan mendukung pelaksanaan sistem kompetensi individu akan 

mendukung pelaksanaan sistem kompetensi yang digunakan oleh 

perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, sistem kompetensi 

yang baik akan membantu mengefektifkan sistem imbal jasa yang 

berlaku dalam perusahaan. 

3. Kategori Kompetensi 

Menurut Michael Zwell memberikan lima kategori kompetensi, antara 

lain yaitu: 

1. Task achievement  merupakan kategori kompetensi yang 

berhubungan dengan kinerja baik. Komptensi yang berkaitan 

dengan task achievement ditunjukkan oleh; orientasi padaa hasil, 



23 

 

mengelola kinerja, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli 

pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis. 

2. Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan 

dengan kompetensi dan bekerja dengan baik dengan orang lain dan 

memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan 

relationship meliputi; kerjasama, orientasi pada pelayanan, 

kepentingan antarpribadi, kecerdasan organisasional, membanngun 

hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan 

sensitivitas budaya. 

3. Personal attribute merupakan kompetensi instrinsik individu dan 

menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan 

berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang 

meliputi integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, 

kualitas keputusan, manajemen stres, berpikir analistis, dan 

berpikir konseptual. 

4. Managerial merupakan kompetensi yang secara spesipik berkaitan 

dengan pengelolaan, pengawasan dan pengembangan orang. 

Kompetensi manajerial berupa; motivasi, memberdayakan, 

mengembangkan orang lain. 

5. Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan 

memimpin organisasi dan orang untuk mencapai mkasud, visi, dan 

tujuan organisasi. Kompetensi berkaiatan dengan leadership 

meliputi; kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi 
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kewirausahaan, manajemn perubahan, membangun komitmen 

organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar dan 

nilai-nilai (Wibowo, 2008:93-94) 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi 

Menurut Micahel Zwell (2008:56-58) ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kompetensi antara lain sebagai berikut : 

1. Keyakinan dan nilai-nilai 

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan 

sangat mempengaruhi prilaku. Apabila orang percaya bahwa 

mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha 

berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan 

sesuatu.Untuk itu setiap orang harus berpikir positif baik tentang 

dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri yang 

berpikir ke depan. 

2. Keterampilan 

Keterampialan memainkan peranan pada kompetensi. Berbicara di 

depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, 

dipraktekkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis, individu akan 

meningkat kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian 

terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara 

spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada 

budaya organisasi dan kompetensi individual. 



25 

 

3. Pengalaman. 

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman 

mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, 

menyelesaikan masalah, dan sebagainnya. Orang yang tidak pernah 

berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin 

mengembangkan kecerdaasan organisaional untuk memahami 

dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan. 

4. Karekteristik kepribadian 

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang diantaranya sulit 

untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang 

tidak dapat berubah. Kepribadian sesorang dapat berubah 

sepanjang waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan 

kekuatan dan lingkungan sekitarnya. Kepribadian dapat 

mempengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah 

kompotensi termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan 

kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, 

memberikan pengaruh dan dapat membangun hubungan yang baik. 

5. Motivasi 

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. 

Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan 

bawahan, dengan memberikan pengakuan dan perhatian individual 

dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi 

bawahan. Jika seorang manajer dapat mendorong motivasi pribadi 
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seorang pekerja, kemudian menyelaraskan dengan kebutuhan 

bisnis, maka akan sering ditemukan peningkatan penguasaan dalam 

sejumlah kompetensi yang mempengaruhi kinerja. Kompetensi 

menyebabkan orientasi pada hasil, kemampuan mempengaruhi 

orang lain, meningkatkan inisiatif. Peningkatan kompetensi akan 

menigkatkan kinerja bawahan dan kontribusinya pada organisasi 

akan meningkat. 

6. Isu emosional 

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. 

Adanya rasa takut membuat kesalahan,rasa malu, merasa tidak 

disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cendrung membatasi 

motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan dapat 

mempengaruhi kemampuan komunikasi dan meyelesaikan konflik 

dengan manajer. 

7. Kemampuan intelektual 

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran 

konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat 

meningkatkan kecakapan dalam kompetensi. 

8. Budaya organisasi 

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya 

manusia dalam kegiatan sebagai berikut : 
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a. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan, untuk 

mempertimbangkan siapa di anatara pekerja yanng dimasukkan 

dalam organisasi dan tingkat keahliannya. 

b. Sistem penghargaan dapat mengkomunikasikan pada pekerja 

bagaimana organisasi menghargai kompetensi. 

c. Praktik pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi 

dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi 

orang lain.  

d. Filosofi organisasi-misi, visi dan nilai-nilai berhubungan 

dengan kompetensi. 

e. Kebiasaan dan memberi prosedur memberi informasi kepada 

pekerja berapa banyak kompetensi yang diharapkan. 

f. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan 

mengkomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya 

kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan. Proses 

organisasional yang mengembangkan pemimpin secara 

langsung mempengaruhi kompetensi kepemimpinan. 

5. Pengukuran Kompetensi 

Model kompetensi yang baik dapat mengidentifikasikan 

kompetensi apa saja dibutuhkan pada semua pekerjaan dalam 

organisasi maupun kompetensi karyawan pada pekerjaan tertentu, 

maka tahap berikutnya adalah mengidentifikasi dengan akurat tingkat 

kompetensi yang dimiliki karyawan. Hal ini agar dapat 
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mengidentifikasi karyawan yang paling memenuhi persyaratan untuk 

menduduki jabatan tertentu. Untuk dapat menghasilkan akurasi yang 

tinggi biasanya dilakukan pengukuran dengan beberapa metode 

sekaligus. 

Pengukuran kompetensi karyawan bagi karyawan menurut 

Sudarmayanti (2007 : 133) sebagai berikut : 

a. Flekxibility 

Perubahan lebih sebagai tantangan daripada merupakan 

ancaman 

b. Information Seeking, Motivation and Ability to Learn 

Antusiasme yang tulus terhadap kesempatan untuk mempelajari 

ketrampilan (baik teknis maupun interpersonal) yang baru 

c. Achievement Motivation 

Keinginan untuk berprestasi dan menghasilkan unjuk kerja 

yang lebih baik 

d. Work Motivation Under Presure 

Kombinasi dari fleksibilitas, motivasi berprestasi daya tahan 

terhadap stress dan komitmen terhadap perusahaan 

e. Collaboratieveness 

Bekerja sama dengan kelompok multidisipliner rekan kerja 

dengan beragam latar belakang dan sikap positif 

f. Customer Service Orientation 
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Dorongan untuk tulus membantu orang lain, mengerti 

kebutuhan pelanggan, berinisiatif untuk memecahkan masalah 

6. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang 

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau 

prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang 

lebih luas, bukan hanya hasil kerja. Tetapi termasuk bagaimana 

proses kerja berlangsung. Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan 

beberapa pengertian kinerja. Berikkut ini pengertian kinerja 

menurut beberapa ahli: 

Menurut Sedarmayanti ( 2003:147) menyatakan kinerja dapat 

disimpulkan sebagai berikut: ”performance” adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenag dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral dan etika. 

Menurut Prawiro (Tika, 2006: 121) medefinisikan kinerja 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 



30 

 

Menurut Pamungkas (Tjandra dkk, 2005:38) bahwa yang 

dimaksud dengan kinerja adalah penampilan cara-cara untuk 

menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang 

daicapai dengan suatu unjuk kerja. Dengan demikian dari konsep 

yang ditawarkan tersebut dapat dipahami bahwa kinerja adalah 

konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat 

kemempuan pelaksanaan-pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam 

rangka pencapaian tujuan. 

2. Pengertian Kinerja Karyawan 

Menurut As’ad (1999:48) “Job performance ialah hasil 

yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjaan yang bersangkutan”. Sedangkan Vroom (1964) dalam 

As’ad (1999:49), “level of performance adalah tingkat sejauh mana 

keberhasilan seseorang di dalam melakukan tugas pekerjaannya”. 

Simamora (1997:500) mengatakan “Kinerja karyawan adalah 

tingkat terhadapnya pada karyawan mencapai persyaratan-

persyaratan pekerjaan.”. Sedangkan Mangkunegara (2000:67) 

mendefinisikan kinerja, “Kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. 

Jadi kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam kurun waktu tertentu 
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sebagai akibat dari pekerjaan yang dikerjakannya baik secara 

kualitas maupun kuantitas. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja menurut A. 

Dale Timple dalam Mangkunegara ( 2009: 15) yaitu: 

1. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang 

dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja 

seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan 

tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan 

seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut 

mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak 

memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. 

2. Faktor Eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti 

perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan 

atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. 

 

4. Unsur-unsur penilaian kinerja karyawan 

Dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, 

pimpinan melakukan tugasnya dibantu oleh pimpinan lain bersama 

dengan pegawai mereka. Keberhasilan pimpinan melaksanakan 

tugasnya akan dipengaruhi oleh kontribusi pihak lain. Artinya 

kinerja pimpinan akan dipengaruhi oleh kinerja pegawai. Jika 
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kinerja pegawai baik akan mempengaruhi kinerja pimpinan 

selanjutnya kinerja organisasi. Untuk mengetahui kinerja 

organisasi itu perlu dilakukan pengukuran (Sinammbela, 2008: 137 

) 

Menurut Hasibuan ( 2002: 56) kinerja karyawan dapat 

dikatakan baik atau dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu: 

1. Kesetiaan 

Kinerja dapat diukur dari kesetiaan karyawan terhadap tugas 

dan tanggungjawabnya dalam organisasi. 

2. Prestasi Kerja. 

Hasil prestasi kerja karyawan, baik kualitas maupun kuantitas 

dapat menjadi tolak ukur kinerja. 

3. Kedisiplinan 

Kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peratura-peraturan 

yang ada dan melaksanakan instruksi yang diberikan 

kepadanya dapat menjadi tolak ukur kinerja. 

4. Kreativitas 

Kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitas 

dan mengeluarkan potensi yang dimiliki dalam 

menyelesaikan pekerjaannya sehingga bekerja lebiih berdaya 

guna dan berhasil. 
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5. Kerjasama 

Diukur dari kesediaan karyawan dalam berpartisipasi dan 

bekerja sama dengan karyawan lain sehingga hasil 

pekerjaanya akan semakin baik. 

a.  Kecakapan 

Kecakapan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang telah dibebankan kepadanya juga menjadi tolak 

ukur dalam meningkatkan kinerja. 

b.  Tanggung Jawab 

Kinerja karyawan juga dapat diukur dari kesediaan 

karyawan dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan 

dan hasil kerjanya. 

c.  Efektivitas dan Efisiensi 

Pekerjaan yang dilakukan karyawan harus berjalan 

secara efeketif dan /efisien agar dapat mencapai hasil 

kerja yang maksimal. 

5. Hubungan kompetensi terhadap kinerja karyawan 

Konsep dasar kompetensi bertitik tolak dari konsep 

individu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan 

mengembangkan kemampuan individu agar dapat bekerja dengan 

prestasi yang luar biasa. Oleh sebab itu, kemampuan organisasi 

tergantung dari kemampuan individu-individu yang bekerja dalam 

organisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu 
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organisasi/perusahaan. Organisasi dapat berprestasi unggul apabila 

sumber daya manusia bekerja dengan memberikan kontribusi 

maksimal kepada organisasi sesuai dengan tugas dan 

kemampuannya (Hutapea dan Nurianna, 2008: 64). Kinerja suatu 

perusahaan/organisasi ditentukan oleh sumber daya yang ada. Jika 

sumber daya manusianya memiliki kompetensi maka kinerjanya 

juga baik, sebab kompetensi menyebabkan orientasi bekerja 

seseorang pada hasil, kemampuan mempengaruhi orang lain, 

meningkatnya inisiatif, dan sebagainya. Peningkatan kompetensi 

akan meningkatkan kinerja bwahan dan kontribusinya pada 

perusahaan pun menjadi meningkat.(Wibowo, 2007: 105). 

Maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan 

keberhasilan organisasi/perusahaan. Dengan kompetensi yang 

tinggi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

organisasi/perusahaan tentu hal ini akan menetukan kualitas 

sumber daya manusia yang pada akhirnya menentukan kualitas 

kompetitif perusahaan itu. Dengan demikian jika sumber daya 

manusia berbasis kompetensi maka akan menghasilkan kinerja 

karyawan yang baik. 

6. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kajian teori-teori diatas maka kerangka pikir  

yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian dapat 

dilihat pada gambar 2. 1 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

kompetensi dan kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

  

  

Dari gambar 2.1 tersebut dijelaskan bahwa kompetensi mempengaruhi 

kinerja karyawan. Menurut Spencer & Spencer (1994) dalam Hutapea 

dan Nurianna (2009: 29) , ada tiga komponen utama pembentuk 

kompetensi, yaitu: pengetahuan yang dimiliki seseorang, keterampilan 

dan perilaku individu, yang mana komponen tersebut dipengaruhi oleh 

konsep diri, sifat bawaan diri (trait) dan motif. Dengan adanya proses 

yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan maka kita dapat 

mengetahui dan memahami kinerja seseorang serta dengan adanya 

penilaian kinerja  diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

 Kompetensi bagi karyawan PT. Arthawenasakti Gemilang dinilai 

penting, sehingga perusahaan sangat memperhatikan aspek 

kompetensi  ini. Upaya-upaya untuk pengembangan kompetensi  ini 

didukung oleh manajemen dan direktur karena dianggap mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini menarik untuk dikaji karena 

Kinerja Karyawan (Y1) : 

 Tingkat Produktivitas 

(Y1.1) 

 Tingkat Kecacatan 

Produk / Reject Ratio 

(Y1.2) 

 Tingkat Prosentase 

Produk Salah (Y1.3) 

Kompetensi (X1) : 

 Pengetahuan (X1.1) 

 Keterampilan (X1.2) 

 Perilaku Individu 

(X1.3) 

Kompetensi (X1) : 

 Pengetahuan (X1.1) 

 Keterampilan (X1.2) 

 Perilaku Individu 

(X1.3) 

Kinerja Karyawan (Y1) : 

 Tingkat Produktivitas 

(Y1.1) 

 Tingkat Kecacatan 

Produk / Reject Ratio 

(Y1.2) 

 Tingkat Prosentase 

Produk Salah (Y1.3) 

Kompetensi (X1) : 

 Pengetahuan (X1.1) 

 Keterampilan (X1.2) 

 Perilaku Individu 

(X1.3) 
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kinerja karyawan itu sendiri mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan. Perusahaan tidak akan mencapai tujuannya dengan baik 

apabila kinerja karyawannya tidak baik. 

Hipotesis : 

 Diduga bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Arthawenasakti Gemilang. 


