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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Bahan perbandingan dalam penelitian Kompetensi Kinerja 

pengembangan sumber daya manusia, diantaranya dikemukakan Marliana 

Budhiningtias Winanti (2008) dengan judul “Pengaruh Kompetensi 

Terhadap Kinerja Karyawan (Survei Pada PT. Frisian Flag Indonesia 

Wilayah Jawa Barat). Hasil penelitian menunjukkan Variabel Kompetensi 

kemampuan, emosional, dan sosial karyawan yang mempunyi pengaruh 

yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Variabel yang 

paling besar memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan 

adalah variabel kompetensi kemampuan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agus Andriyansyah (2009) 

yang berjudul Analisis Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan 

PT Saehan Textiles Di Bekasi Jawa Barat.  Dari hasil analisis menunjukan 

variabel kompetensi dengan Indikator komunikasi, pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Saehan Textiles Di Bekasi Jawa Barat”. 

Menurut Yayan Riyadi (2011) dalam penelitannya yang berjudul 

Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN APJ Malang. 

Dengan hasil penelitian menunjukan Variabel Kompetensi berprestasi, 

melayani, memimpin, mengelola, berpikir, dan kepribadian mempunyai 



13 
 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Secara 

parsial variabel yang paling besar memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan kinerja karyawan adalah variabel kompetensi mengelola. 

Berdasarkan sumber penelitian di atas, tampak bahwa beberapa 

peneliti belum sepenuhnya menjelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor 

kompetensi yang terdiri dari kemampuan, pengetahuan, konsep diri 

terhadap kinerja, sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia. 

Oleh karena itu, peneliti ingin melanjutkan penelitian tentang faktor 

faktor kompetensi yang terkait dari sumber penelitian diatas. 
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  Tabel 2 Perbedaaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang 

 

 

 

 

 

No Nama Judul Teknik Hasil 

1 Marliana 

Budhiningtias 

Winanti 

(2008) 

“Pengaruh Kompetensi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

(Survei Pada PT. Frisian 

Flag Indonesia Wilayah 

Jawa Barat) “ 

Analisis 

Regresi 

Linier 

berganda 

Variabel Kompetensi 

kemampuan mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan 

kinerja karyawan. 

 

 

2 Agus 

Andriyansyah 

(2009) 

“ Analisis Pengaruh 

Kompetensi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT 

Saehan Textiles Di Bekasi 

Jawa Barat” 

Analisis 

Regresi  

Linier 

berganda 

Variabel Kompetensi 

pengetahuan, ketrampilan, 

sikap kerja dan 

kemampuan 

berkomunikasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

3 Yayan Riyadi 

(2011) 

“Pengaruh Kompetensi 

Karyawan terhadap Kinerja 

Karyawan PT. PLN APJ 

Malang” 

Analisis 

Regresi 

Linier 

berganda 

Variabel Kompetensi 

Mengelola mempunyai 

pengaruh yang dominan 

terhadap variabel kinerja 

karyawan 

4 Nur Pajriyah 

Ulfa 

“Pengaruh Kompetensi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan bagian 

Hubungan Pelanggan 

PDAM Kota Malang” 

Analisis 

Regresi 

Linier 

berganda 

-- 
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B. Landasan Teori 

1. Kompetensi 

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan 

berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannnya atau 

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai 

sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja 

prima atau superior ditempat kerja pada situasi tertentu. (Spencer & 

Spencer dalam Moeheriono 2009:3). Berangkat dari pengertian tersebut, 

kompetensi seorang individu merupakan sesuatu yang melekat dalam 

dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya. 

Analisis kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan 

karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui 

efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan. Menurut Spencer dalam 

Wibowo (2011:325) komponen-komponen kompetensi mencakup 

beberapa hal berikut : Motives, Traits, Self concept, Knowledge dan Skill. 

1. Motives adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau 

dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan. 

2. Traits adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respons-respons 

konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. 

3. Self concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. 

4. Knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam 

bidang spesifik tertentu. 
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5. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu 

atau tugas mental tertentu.     

Komponen-komponen tersebut, keterampilan dan pengetahuan 

sifatnya dapat dilihat (visible) dan mudah dikembangkan dalam program 

pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan citra diri, 

sikap cenderung sedikit visibel dan dapat dikontrol perilaku dari luar. 

Sedangkan watak, motif sifatnya tidak tampak (hidden) dan lebih sulit 

untuk dikembangkan melalui program pelatihan dan pengembangan 

sumber daya manusia.  

Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk 

dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk meningkatkan 

tingkat kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan motif kompetensi 

dan trait berada pada kepribadian sesorang, sehingga cukup sulit dinilai 

dan dikembangkan. Salah satu cara yng paling efektif adalah memilih 

karakteristik tersebut dalam proses seleksi. Adapun konsep diri terletak 

diantara keduanya dan dapat diubah melalui pelatihan, psikoterapi 

sekalipun memerlukan waktu yang lebih lama dan sulit. 

Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga 

komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang 

dimiliki seseorang, kemampuan, dan prilaku individu. Pengetahuan 

(knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang 

digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer.  
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Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya 

pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang 

mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi 

perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan 

cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan 

tenaga serta faktor produksi yang lain akan diperbuat oleh karyawan 

berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Atau dapat disimpulkan bahwa karyawan 

yang berpengetahuan kurang, akan mengurangi efisiensi. 

 

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah 

sebagai berikut (Gordon dalam Sutrisno, 2010: 204):  

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 

Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan 

identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang 

baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.  

2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif 

yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam 

melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang 

baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan 

efisien.  

3. Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan 

secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, 
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standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas 

(kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).  

4. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu 

untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada 

karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam 

memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.  

5. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak 

suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap 

kenaikan gaji.  

6. Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.  

Spencer dan Spencer (dalam Wibowo, 2007:96) mengelompokkan tiga 

tingkatan kompetensi yaitu: 

1. Behavioral Tools 

a. Knowledge merupakan informasi yang digunakan orang dalam bidang 

tertentu, misalnya membedakan antara akuntan senior dan junior. 

b. Skill merupakan kemampuan orang untuk melakukan sesuatu dengan 

baik. Misalnya, mewawancara dengan efektif, dan menerima pelamar 

yang baik. 
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2. Image Attribute 

a. Social Role merupakan pola perilaku orang yang diperkuat oleh 

kelompok social atau organisasi. Misalnya menjadi pemimpin atau 

pengikut, menjadi agen perubahan atau menolak perubahan. 

b. Self Image merupakan pandangan orang terhadap dirinya sendiri, 

identitas, kepribadian, dan harga dirinya. Misalnya melihat dirinya 

sebagai pengembang atau manajer yang berada di atas. 

3. Personal Charasteristic  

a. Traits merupakan aspek tipikal berprilaku Misalnya, menjadi 

pendengar yang baik.  

Motive merupakan apa yang mendorong perilaku seseorang dalam 

bidang tertentu (prestasi, afiliasi, kekuasaan). Misalnya, ingin 

mempengaruhi perilaku orang lain untuk kebaikan organisasi. 

Berbagai perusahaan besar di dunia menggunakan konsep kompetensi  

(Edy Sutrisno, 2009:227-228) dengan alasan sebagai berikut: 

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai; 

2. Alat seleksi karyawan; 

3. Memaksimalkan produktivitas; 

4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi; 

5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan; 

6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. 

Ada lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua 

individu (Moeheriono, 2009:15) yaitu sebagai berikut:  
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1. Keterampilan menjalankan tugas (Task-skills), yaitu keterampilan 

untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat 

kerja.  

2. Keterampilan mengelola tugas (Task management skills), yaitu 

keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang 

muncul di dalam pekerjaan.  

3. Keterampilan mengambil tindakan (Contingency management skills), 

yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila 

timbul suatu masalah di dalam pekerjaan.  

4. Keterampilan bekerja sama (Job role environment skills), yaitu 

keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan 

lingkungan kerja.  

5. Keterampilan beradaptasi (Transfer skill), yaitu keterampilan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.  

Mengacu pada pendapat Ryllat,et.al dalam Agung M.SS (2009:35) 

kompentensi memberikan beberapa manfaat kepada karyawan. organisasi, 

industri, ekonomi daerah dan nasional. 

1. Karyawan: 

a. Kejelasan relevansi pembelajaan sebelumnya, kemampuan 

untuk mentransfer ketrampilan, nilai, dari kualifikasi yang 

diakui, dan potensi pengembangan karier. 
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b. Adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan 

pendidikan dan pelatihan melalui akses sertifikasi nasional 

berbasis standar yang ada. 

c. Penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karier. 

d. Kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat 

memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan. 

e. Pilihan perubahan karir yang lebih jelas . Untuk berubah pada 

jabatan baru, seseorang dapat membandingkan kompetensi 

mereka sekarang dengan kompetensi yang diperlukan untuk 

jabatan baru. Kompetensi baru yang dibutuhkan mungkin hanya 

berbeda 10% dari yang telah dimiliki. 

f. Penilaian kinerja yang lebih obyektif dan umpan balik berbasis 

standar kompetensi yang ditentukan dengan jelas. 

g. Meningkatnya ketrampilan dan „marketability‟ sebagai 

karyawan. 

2. Organisasi  

a. Pemetaan yang akurat mengenai kompetensi angkatan kerja yang 

ada yang dibutuhkan. 

b. Meningkatnya efektifitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan 

kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang 

dimiliki pelamar. 
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c. Pendidikan dan Pelatihan difokuskan pada kesenjangan 

ketrampilan dan persyaratan ketrampilan dan persyaratan 

ketrampilan perusahaan yang lebih khusus. 

d. Akses pada Pendidikan dan Pelatihan yang lebih efektif dari segi 

biaya berbasis kebutuhan industri dan identifikasi penyedia 

Pendidikan dan Pelatihan internal dan eksternal berbasis 

kompetensi yang diketahui. 

e. Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri 

karena karyawan telah memiliki ketrampilan yang akan diperoleh 

dalam Pendidikan dan Pelatihan. 

f. Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil 

Pendidikan dan Pelatihan akan lebih reliable dan konsisten. 

g. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi 

kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. 

3. Industri 

a. Indentifikasi dan penyesuaian yang lebih baik atas ketrampilan 

yang dibutuhkan untuk industri. 

b. Akses yang lebih besar terhadap Pendidikan dan Pelatihan sektor 

publik yang relevan terhadap industri. 

c. Ditetapkannya dasar pemahaman yang umumnya dan jelas atas 

hasil Pendidikan dan Pelatihan industri melalui sertifikasi 

pencapaian kompetensi individu. 
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d. Percaya diri yang lebih besar karena kebutuhan industri telah 

terpenuhi sebagai hasil penilaian berbasis standar. 

e. Ditetapkannya dasar system kualifikasi nasional yang relevan 

untuk industri. 

f. Efisiensi penyampaian yang lebih besar dan berkurangnya usaha 

Pendidikan dan Pelatihan ganda. 

g. Meningkatnya tanggung jawab dunia pendidikan dan penyedia 

Pendidikan dan Pelatihan atas hasil Pendidikan dan Pelatihan. 

h. Mendorong pengembangan ketrampilan yang luas dan relevan di 

masa depan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan 

kinerja yang efektif. Kesimpulan ini sesuai dengan yang dikatakan  

Armstrong dalam Wibowo (2011:326), bahwa kompetensi adalah 

knowledge, skill dan kualitas individu untuk mencapai kesuksesan 

pekerjaannya. 

2. Manajemen Kinerja 

Manajemen kinerja (Performance Management) adalah suatu upaya 

untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi, kelompok dan individu 

melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja 

atas tujuan-tujuan terencana, standard dan persyaratan-persyaratan atribut 

atau kompetensi yang disetujui bersama (Armstrong dalam Wibowo 

2011:8). Manajemen kinerja bersifat menyeluruh dan menjamah semua 
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elemen, unsur atau input yang harus didayagunakan oleh organisasi untuk 

meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Mathis dan Jackson (2002:78), 

sistem manajemen kinerja berusaha mengidentifikasikan, mendorong, 

mengukur, mengevaluasi, meningkatkan dan memberi penghargaan 

terhadap kinerja karyawan. 

Bacal (2001:59) mengemukakan bahwa, manajemen kinerja meliputi 

upaya membangun harapan yang jelas serta pemahaman tentang unsur-

unsur :  

1. Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para karyawan. 

2. Seberapa besar kontribusi pekerjaan karyawan bagi pencapaian 

tujuan organisasi. 

3. Apa arti konkretnya “melakukan pekerjaan yang baik“ 

4. Bagaimana karyawan dan penyedianya bekerja sama untuk 

mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja 

karyawan yang sudah ada sekarang. 

5. Bagaimana prestasi kerja akan diukur. 

6. Mengenali berbagai hambatan kinerja dan menyingkirkannya. 

7. Mengelola kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan 

koopertif antara karyawan, manager dan organisasi. Manajemen 

kinerja merupakan cara mencegah kinerja buruk dan cara bekerja 

sama meningkatkan kinerja. Yang lebih penting lagi, manajemen 

kinerja berarti komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus 

antara pengelola kinerja (penyelia atau manajer) dan anggota staf.  
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Manajemen kinerja dapat dioperasionalkan dengan berbagai kunci 

sebagai berikut: 

1. Sebuah kerangka kerja atas tujuan-tujuan yang terencana, standart, 

dan persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi tertentu yang 

disetujui bersama: dasar manajemen  kinerja adalah persetujuan 

antara manajer dan individual tentang sebuah harapan dalam 

kaitannya dengan pencapaian target tertentu. 

2. Sebuah proses : manajemen kinerja bukan hanya merupakan sistem 

dan prosedur belaka, namun juga sebuah kegiatan atau proses 

dimana setiap orang tersebut untuk mencapai hasil-hasil kerja 

maksimal dari hari ke hari dan sedemikian rupa peningkatan kinerja 

masing-masing dikelola secara obyektif. 

3. Saling pengertian : untuk meningkatkan kinerja, setiap individu 

memerlukan saling pengertian tentang level tingi dari kinerja dan 

kompetensi yang dibutuhkan dan apa saja yang harus dikerjakan. 

4. Sebuah pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan manusia. 

Manajemen kinerja mempunyai tiga fokus. Pertama, bagaimana 

manajer dan pimpinan kelompok dapat bekerja secara efektif dengan 

siapa saja yang ada di sekitarnya. Kedua, bagaimana setiap individu 

dapat bekerja dengan para manajer dan team kerjanya. Dan ketiga, 

bagaimana setiap individu dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta tingkat kompetensi 

dan kinerjanya. 
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5. Pencapaian : manajemen kinerja adalah pencapaian keberhasilan 

kerja individual dikaitkan dengan kemampuan pekerja 

memanfaatkan kemampuannya, kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya dan memaksimalkan kontribusi mereka terhadap 

keberhasilan organisasi.  

Sistem manajemen kinerja yang efektif adalah sebuah proses yang 

membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka 

pendeknya, dengan membantu manajer dan karyawan melakukan 

pekerjaannya dengan cara yang semakin baik. (Bacal, 2001:59). 

Manajemen kinerja merupakan alat mencapai sukses, yang dibutuhkan 

oleh organisasi, manajer dan karyawan untuk mencapai sukses. 

Ruky (2001:36) mengemukakan bahwa, manfaat manajemen kinerja 

ditinjau dari aspek pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut : 

1. Penyesuaian program pelatihan dan pengembangan karyawan. 

Dengan melaksanakan manajemen kinerja, dapat diketahui atau 

diidentifikasi pelatihan tambahan apa saja yang masih harus 

diberikan pada karyawan untuk membantu agar mampu mencapai 

standar prestasi yang ditetapkan. 

2. Penyusunan program seleksi dan kaderisasi. Dengan melaksanakan 

manajemen kinerja selayaknya juga dapat diidentifikasi siapa saja 

karyawan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan kariernya 

dengan dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang tanggung 

jawabnya lebih besar pada masa yang akan datang. 
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Pembinaan karyawan. Pelaksanaan manajeman kinerja juga dapat 

menjadi sarana untuk meneliti hambatan karyawan untuk meningkatkan 

prestasinya. Program manajemen kinerja adalah bagian dari sebuah 

“skenario besar“ program sumber daya manusia dan pengembangan 

manajemen dan tujuan akhir manajemen kinerja adalah untuk 

meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam organisasi. 

3. Kinerja 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu 

jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis 

yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan 

mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.  

Mathis and Jackson (2000:381) mengemukakan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode 

waktu tertentu. Beberapa faktor yang menjadi indikator dari kinerja adalah 

sebagai berikut : 

a. Kuantitas pekerjaan 

Yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam 

kurun waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang ditetapkan 

perusahaan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajer
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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b. Kualitas pekerjaan 

Yaitu kualitas hasil dari pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan dalam 

waktu tertentu berdasarkan standar kerja perusahaan. 

c. Ketepatan waktu 

Yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawab seseorang karyawan dan pencapaian target berdasarkan 

standar kerja waktu perusahaan. 

d. Kerjasama  

Kerjasama dengan rekan kerja yaitu kemampuan karyawan dalam 

bekerjasama dengan rekan kerja dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat serta adanya pembagian tugas dalam setiap 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan job description masing-masing 

karyawan. 

Sumber daya manusia sebagai aktor yang berperan aktif dalam 

menggerakkan perusahaan /organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Tercapainya tujuan perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya para 

pelaku yang terdapat dalam perusahaan, untuk berkinerja dengan baik. 

Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009:7) mengemukakan 

ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu : 

1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level 

atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait 

dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen 

organisasi. 
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2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan  dalam 

menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini 

dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen 

proses. 

3. Kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat 

pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh 

tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan 

serta karakteristik individu.  

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan 

kinerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada di 

bawah pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada 

tempat yang sama namun produktifitas mereka tidaklah sama. Secara garis 

besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua faktor (As‟ad 2001:49), 

yaitu: faktor individu dan situasi kerja. 

Menurut Mahmudi (2005:20), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah terdiri dari lima faktor, sebagai berikut. 

1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki 

oleh setiap individu. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan 

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team 

leader. 
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3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim. 

4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja 

dalam organisasi. 

5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

Menurut Gibson, (dalam Srimulyo, 2009:39), ada tiga perangkat 

variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, 

yaitu: 

1. Variabel individual, terdiri dari: 

a. Kemampuan dan ketrampilan: mental dan fisik. 

b. Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian. 

c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin. 

2. Variabel organisasional, terdiri dari: 

a. Sumberdaya. 

b. Kepemimpinan. 

c. Imbalan. 

d. Struktur. 

e. Desain pekerjaan. 

3.  Variabel psikologis, terdiri dari: 

a. Persepsi. 
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b. Sikap. 

c. Kepribadian. 

d. Belajar. 

e. Motivasi. 

Menurut Richard Wilams dalam Jiwo Wungu & Hartanto 

Brotoharsojo (2003:49) menunjukkan bahwa performance atau hasil 

kinerja dihasilkan adanya tiga hal, yaitu: 

1. Kemampuan atau ability dalam wujudnya sebagai kapasitas untuk 

berprestasi (capacity to perform). 

2. Kemauan, semangat, hasrat atau motivation dalam wujudnya sebagai 

kesediaan untuk berprestasi (willingness to perform). 

3. Kesempatan untuk prestasi (opportunity to perform) 

 

Kinerja karyawan juga sangat dipengaruhi pengetahuan. Kreativitas 

dan keterampilan serta keinginan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 

Dengan kata lain untuk dapat bekerja dengan baik diperlukan kemampuan 

yang handal serta motivasi yang kuat dan kedua hal tersebut dapat 

diperoleh melalui pelatihan. Kaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja yang efektif yang akan dipilih untuk disesuaikan 

harus tergantung pada kebutuhan dan tujuan masing-masing organisasi. 
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4. Penilaian Kinerja 

Bambang Wahyudi ( 2002 : 101 ) “penilaian kinerja adalah suatu 

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi 

kerja atau  jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi 

pengembangannya”. Menurut Henry Simamora (2004:338) “Penilaian 

kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kerja individu karyawan”. Pengukuran kinerja adalah untuk 

mengetahui keberhasilan atau kegagalan yang meliputi : 

a. penetapan indikator kinerja. 

b. penentuan hasil capaian indikator kinerja. 

Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen 

sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, 

penggajian, dan pengembangan karir. Kegiatan penilaian kinerja sangat 

erat kaitannya dengan kelangsungan organisasi.  

Data atau informasi tentang kinerja karyawan terdiri dari tiga 

kategori (Mathis dan Jackson, 2002 :78-79) 

1. Informasi berdasarkan ciri-ciri seperti kepribadian yang 

menyenangkan, inisiatif atau kreatifitas dan mungkin sedikit 

pengaruhnya pada pekerjaan tertentu. 

2. Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku 

yang spesifik yang mengarah pada keberhasilan pekerjaan. Informan 

perilaku lebih sulit diidentifikasikan dan mempunyai keuntungan 
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yang secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang 

ingin dilihat oleh pihak manajemen. 

3. Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah 

dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. Untuk 

pekerjaan-pekerjaan  dimana pengukuran itu mudah dan tepat, 

pendekatan hasil ini adalah cara yang terbaik. Akan tetapi, apa-apa 

yang akan diukur cenderung ditekankan, dan apa yang sama-sama 

pentingnya dan tidak merupakan bagian yang diukur mungkin akan 

diabaikan karyawan.  

 

Rahmanto (2002:67) mengemukakan bahwa system penilaian kinerja 

mempunyai dua elemen pokok, yakni : 

1. Spesifikasi pekerjaan yaang harus dikerjakan oleh bawahan dan 

criteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik 

(good performance) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran 

operasi, target produksi tertentu dan sebagainya. 

2. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan 

mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan 

dibandingkan dengan kriteria yang berlaku sebagai contoh laporan 

bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi 

kinerja (budgeted and actual performance) atau tingkat produksi 

dibandingkan dengan angka penunjuk atau meteran suatu mesin. 
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Penilaian kinerja dapat terjadi dalam dua cara, secara informal dan 

secara sistimatis (Mathis dan Jackson, 2002:78). Penilaian informal dapat 

dilaksanakan setiap waktu dimana pihak atasan merasa perlu. Hubungan 

sehari-hari antara manajer dan karyawan memberikan kesempatan bagi 

kinerja karyawan untuk dinilai. Penilaian sistimatis digunakan ketika 

kontak antara manajer dan karyawan bersifat formal,dan sistemnya 

digunakan secara benar dengan melaporkan kesan dan observasi 

manajerial terhadap kinerja karyawan.  

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan 

bagian integral dari proses penilaian yang meliputi : penerapan sasaran 

kinerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat perubahan, terbatas waktu, 

adanya pengarahan dan dukungan atasan. Karyawan bersama atasan 

masing-masing dapat menetapkan sasaran dan standar kinerja yang harus 

dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruri kinerja seperti yang dikemukan oleh Sutemeister (dalam 

Srimulyo, 2000:40) bahwah kinerja di pengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

1. Faktor Kemampuan 

a. Pengetahuan : pendidikan, pengalaman, latihan dan minat 

b. Ketrampilan : kecakapan dan kepribadian. 

2. Faktor Motivasi 

a. Kondisi sosial : organisasi formal dan informal, kepemimpinan 

b. Serikat kerja kebutuhan individu : fisiologis, sosial dan egoistic  

c. Kondisi fisik : lingkungan kerja 
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5. Hubungan kompetensi  sumber daya manusia dengan kinerja  

Keterkaitan kompetensi dengan kinerja efektif telah dibuktikan 

dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli. Dalam 

berbagai posisi manajemen yang berbeda memberikan kesimpulan tentang 

berbagai karakteristik tertentu yang tidak lain adalah kompetensi yang 

telah memengaruhi kinerja efektif berbagai organisasi dan dari berbagai 

level manajemen. 

Spencer dalam Moeheriono (2009:3), karakteristik dasar kompetensi 

memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan 

acuan efektif atau berperformasi superior ditempat kerja atau situasi tertentu. 

a. Karakteristik dasar yang dimaksud adalah bahwa kompetensi harus 

bersifat mendasar dan mencakup kepribadian seseorang dan dapat 

memprediksikan sikap seseorang pada situasi tertentu yang sangat 

bervariasi dan pada aktivitas pekerjaaan tertentu. 

b. Hubungan kausal berarti bahwa kompetensi dapat menyebabkan atau 

digunakan untuk memprediksikan performansi superior seseorang. 

c. Kriteria yang dijadikan acuan berarti bahwa kompetensi secara nyata 

akan memprediksikan seseorang yang bekerja dengan baik atau buruk 

sebagaimana terukur pada kriteria spesifik atau standar. 

 

Model kompetensi dalam hubungan variabel antara karakteristik 

individu dan performansi kerja adalah sebagai berikut 
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Gambar 2.1 

Hubungan karakteristik personal, perilaku dan kinerja 

 

 

 

 

 

Sumber: Sudarmanto (2009 : 32) 

 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan  bahwa karakteristik personal yang 

mencakup ; motive, trait, self concept, knowledge akan menentukan bagaimana 

perilaku orang dalam bekerja. Perilaku yang merupakan tindakan seseorang 

dalam pekerjaan juga ditentukan oleh sejauh mana ia didukung oleh Skill yang 

dimiliki. Asumsinya, semakin terampil seseorang atau semakin ahli orang 

dalam  pekerjaan tertentu  maka akan semakin mendorong penampilan kerja 

yang baik atau unggul.  

 

C. Kerangka Penelitian 

Tingkat kompetensi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai 

kemampuan individu untuk bekerja secara berkualitas dan efektif dalam 

bidangnya, dimana untuk menjadi kompeten seorang karyawan membutuhkan 

potensi-potensi (skill, knowledge, self concept) yang berkualitas dan 

diaktualisasikan secara baik dalam suatu kinerjanya (Alson dan Balton, 2002). 

Maksud 

(Intent) 
Tindakan 

(Action) 

Hasil 

(Outcome) 

Karakteristik personal Penampilan kerja 

Motive 

Trait 

Self concept 

Knowledge 

skill 

perilaku 
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Melalui kompetensi tertentu seorang karyawan akan mampu bekerja secara 

berkualitas, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. 

Kinerja Bernardin dan Russel (Mangkunegara,2007:15) memberikan 

pengertian performance atau kinerja sebagai berikut :”Performance is 

defined as the record of outcomes prodeced on a sfecified job function or 

activity during time period”. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang 

hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau 

kegiatan selama kurun waktu tertentu. Terdapat beberapa indikator kinerja 

yang biasanya dinilai untuk mengungkapkan kinerja karyawan yaitu dilihat 

dari: kuantitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab. 

Berdasarkan kajian teori yang diungkapkan pada tinjauan teori, penelitian 

ini mempunyai kerangka konseptual sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Kompetensi dan Kinerja 

 

 

 

 

 

Mathis and Jakson (2000:381) 

 

Spencer dalam Wibowo (2011:325) 

 

 

Kompetensi (X) : 

Kemampuan (X1) 

- Kemampuan Tehnik 

- Kemampuan Manusia (Diri) 

- Kemampuan Konseptual 

Pengetahuan (X2) 

- Pengetahuan Teori 

- Pengetahuan Pratek  

Konsep Diri (X3) 

- Konsep Fisik 

- Konsep Psykologi  

- Sikap  

 

Kinerja (Y) : 

 Kuantitas  

 Kedisiplinan    

 Kerjasama  

 Tanggung Jawab 
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D. Teori yang Mendasari Hipotesis 

Menurut Gibson yang dikutip oleh Ilyas (2004:57) untuk mencapai 

kinerja yang baik ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku 

kerja dan kinerja yaitu: Variabel individu, terdiri dari :  kemampuan dan 

keterampilan, mental dan fisik, latar belakang (keluarga, tingkat sosial) 

pengalaman dan demografis (umur, asal usul, jenis kelamin), Variabel 

organisasi, terdiri dari : sumber daya, kepemimpinan, imbalan,  struktur 

desain pekerjaan. Variabel psikologis, terdiri dari : persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar, motivasi. 

Tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu menurut 

Mathis (2006:113) adalah kemampuan individu melakukan pekerjaan 

tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan dan dukungan organisasi. 

Hubungan ketiga faktor ini yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

 
E. Hipotesis 

Bertitik tolak dari permasalahaan yang diajukan serta tinjauan penelitian 

mengenai pengaruh kompetensi terhadap kinerja, maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

1. Variabel Kompetensi yang terdiri dari Kemampuan, Pengetahuan, dan 

Konsep Diri  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah 

variabel kompetensi Kemampuan. 


