
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Empiris 

Sebagai acuan untuk penelitian yang akan di lakukan maka peneliti 

menggunakan penelitian terdahulu tentang masalah kompetensi 

karyawan, yaitu sebagai berikut : 

Hasil penelitian yang di jadikan perbandingan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Yuanna Olifia Mardany (2008) berjudul 

“Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan bagian Sales and 

Marketing hotel Tretes Raya Prigen Pasuruan. Hasil penelitian 

menunjukkan Variable kompetensi berprestasi, melayani, memimpin, 

mengola, berpikir, dan kepribadian mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja. Variable kompetensi berprestasi yang 

paling berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan bagian Sales 

and Marketing hotel Tretes Raya Prigen Pasuruan. 

Dari hasil penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh wiwin 

agustin (2009) diperoleh hasil bahwa variable kompetensi dengan 

indikator komunikasi, kerjasama kelompok, kepemimpinan, dan 

mengambil keputusan dengan cara analisis mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Universitas Bina Dharma 

Palembang. 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

Judul Penelitian Variabel 
Bebas (X) 

Variable 
Terikat (Y) 

Alat 
Analisis 

Hasil Penelitian 

Pengaruh 
Kompetensi 
terhadap Kinerja 
Karyawan 
bagian Sales and 
Marketing hotel 
Tretes Raya 
Prigen Pasuruan. 

Yuanna Olifia 
Mardany (2008) 

Kompetensi  Kinerja 
Karyawan  

Analisis 
regresi 

sederhana 
dan 

rentang 
skala 

Variable 
kompetensi 
berprestasi, 
melayani, 

memimpin, 
mengola, berpikir, 
dan kepribadian 

mempunyai 
pengaruh yang 

signifikan terhadap 
kinerja 

Pengaruh 
Kompetensi 
Sumberdaya 
Manusia 
terhadap kinerja 
karyawan 
universitas bina 
dharma.  

Wiwin Agustin 
(2009) 

Kompetensi 
SDM 

Kinerja 
karyawan  

Analisis 
regresi 
linier 

sederhana 

Variable 
kompetensi 
berpengaruh 

signifikan terhadap 
kinerja karyawan 
universitas bina 

dharma 

Pengaruh 
Kompetensi 
terhadap Prestasi 
Kerja Karyawan 
bagian 
Marketing pada 
(KSU) Sinar 
Jaya, Malang. 

Muhammad 
Budi Arifin 
(2013) 

Kompetensi  Prestasi 
Kerja 

Regresi 
linier 

berganda 
dan 

rentang 
skala 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kompetensi 

 Menurut Spencer & Spencer (1993), kompetensi sebagai 

karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas 

kinerja individu dalam pekerjaanya. Berdasarkan definisi tersebut 

mengandung makna kompetensi adalah bagian kepribadian yang 

mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat 

diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. 

Analisis kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan 

karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui 

efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan. Menurut Spencer & Spencer 

(1993) 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. 

5. Skill adalah keterampilan/kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik 

tertentu atau tugas mental tertentu. 
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Dari komponen-komponen tersebut, keterampilan dan pengetahuan 

sifatnya dapat dilihat (visible) dan mudah dikembangkan dalam program 

pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan citra 

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

dikembangkan melalui program pelatihan dan pengembangan sumber 

daya manusia. 

Konsep kompetensi diterapkan dalam berbagai aspek dari 

Manajemen Sumber Daya Manusia. Awalnya kompetensi dimanfaatka 

dalam bidang pelatihan dan pengembangan (Competency Based 

Training), rekrutment dan seleksi (Competency Based Recruitment and 

Selection) dansistem remunerasi (Competency Based Payment). 

Kemudian terakhir kompetensi diintegrasikan ke dalam konsep 

Competency Based HumanResource Manage-ment (CBHRM) (Ruky, 

2003 : 107) 

Melalui CBHRM, kompetensi pegawai akan terdokumentasikan 

dengan baik dan dapat dilakukan pengembangan searah dengan 

pengembangan kompetensi utama (core competencies) orga-nisasi dalam 

mencapai visi dan misinya. Dengan demikian, dengan mudah dapat 

diidentifikasi kebutuhan kompetensi pegawai, sehingga arah kebijakan 

pengembangan pegawai dapat ditentukan. 

Berbagai perusahaan besar di dunia menggunakan konsep 

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

berikut: 
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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 

 

2. Manfaat Penggunaan Kompetensi 

Mengacu pada pendapat Ryllat,et.al (1993:56) 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. 

b. Adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapat 

kanpendidikan dan pelatihan melalui akses setifikasi mnasional 

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 
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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. 

c. Pendidikan dan Pelatihan difokuskan pada kesenjangan 

ketrampilan dan persyaratan ketrampilan perusahaan yang lebih 

khusus. 

d. Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya 

dirikarena karyawan telah memiliki ketrampilan yang akan 

diperoleh dalam Pendidikan dan Pelatihan. 

e. Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil 

Pendidikan dan Pelatihan akan lebih reliable dan konsisten. 

f. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi 

kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. 
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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 industry 

c. Ditetapkannya dasar pemahaman yang umumnya dan jelas atas 

hasil Pendidikan dan Pelatihan industri melalui sertifikasi 

pencapaian kompetensi individu 

d. Percaya diri yang lebih besar karena kebutuhan industri telah 

terpenuhi sebagai hasil penilaian berbasis standar Ditetapkannya 

dasar system kualifikasi nasional yang relevan untuk industri. 

e. Efisiensi penyampaian yang lebih besar dan berkurangnya usaha 

Pendidikan dan Pelatihan ganda. 

f. Meningkatnya tanggung jawab dunia pendidikan dan penyedia 

Pendidikan dan Pelatihan atas hasil Pendidikan dan Pelatihan. 

g. Mendorong pengembangan ketrampilan yang luas dan relevan 

dimasa 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 (1998:67), bahwa 

kompetensi adalah knowledge, skill dan kualitas individu untuk 

mencapai kesuksesan pekerjaannya. 
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3. Pengertian Prestasi kerja 

Mangkunegara (2001:67) mengatakan prestasi kerja adalah hasil 

kerja secara kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu yang dicapai 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan sebuah pedoman 

dalam bidang sumberdaya manusia yang diharapkan dapat 

menunjukkan prestasi kerja karyawan secara rutin dan teratur sehingga 

dapat bermanfaat bagi pengembangan karir karyawan yang dinilai 

perusahaan secara keseluruhan. 

Disini tampak jelas bahwa pengertian job performance itu lebih 

sempit sifatnya, yaitu hanya berkenaan dengan apa yang dihasilkan 

seseorang dari tingkah laku kerjanya. Biasanya orang yang level of 

performace-nya tinggi disebut sebagai orang yang produktif, dan 

sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar, dikatakan 

sebagai tidak produktif atau performance rendah. 

Berdasarkan pendapat sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang 

dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktifitas kerja. 

Informasi tentang tinggi rendahnya prestasi kerja seorang karyawan 

diperoleh melalui proses yang panjang yaitu proses penilaian prestasi 

kerja karyawan yang disebut dengan istilah performance appraisal. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

Mangkunegara (2001:67,68) ada 3 faktor yang mempengaruhi 

prestasi kerja antara lain: 

1. Faktor kemampuan  

Secara spikologis , kemampuan pegawai terdiri dari 

kemampuan potensial dan kemampuan reality artinya pegawai 

yang memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatan dan 

keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapakan, maka 

pegawai perlu ditempatkan yang sesuai dengan keahlianya. 

2. Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sifat seseorang dalam menghadapi 

situasi kerja. motivasi merupakan suatu kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah demi tercapainya tujuan 

organisasi. Motivasi merupakan kondisi mental, atau mampu 

secara fisik memahami tujuan utama target kerja yang akan 

dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja. 

3. Faktor situasi 

Situasi yang dapat berpengaruh terhadap pretasi kerja. 

misalnya, ada iklim suasana kerja yang baik, system kerja yang 

mendukung tentunya kan mendorong terciptanya prestasi kerja 

yang baik. 
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5. Indikator prestasi kerja  

Untuk menilai prestasi kerja karyawan pada perusahaan, objek 

penelitian harus sinkron dengan tujuan penelitian . apabila tidak 

sinkron dapat terjadi kekeliruan penelitian tentang prestasi kerja 

karyawan yang diinginkan.  

Agar penelitian dapat diandalkan, harus dibentuk suatu system 

yang tepat dan baik. Menurut Susilo (2000:108), indikator penilaian 

prestasi kerja diarahkan pada: 

1. Kecakapan kerja 

2. Kualitas pekerjaan 

3. Pengembangan 

4. Tanggung jawab 

5. Prakarsa 

6. Ketabahan 

7. Kejujuran 

8. Tingkat kehadiran 

9. Kerjasama  

10. Tingkah laku 

6. Pengukuran prestasi kerja  

Prestasi kerja dapat diukur dengan melakukan beberapa 

pendekatan, suatu pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi 

kerja pada para pegawai adalah dengan mempertimbangkan beberapa 

faktor. Menurut Hasibuan (2002:95) memaparkan sebelas faktor yang 
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mempengaruhi pengukuran prestasi kerja yaitu kesetiaan, prestasi 

kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreatifitas, kerjasama, kepemimpinan, 

kepribadian, prakarsa, kecakapan, tanggungjawab. Mangkunegara 

(2002:75) menyebutkan faktor yang mempengaruhi pengukuran 

prestasi kerja karyawan yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja dan 

ketepatan waktu. 

Pada karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar jaya malang. 

Untuk melakukan pengukuran terhadap prestasi kerja karyawan 

memperhatikan faktor kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Dasar 

inilah yang dipakai peneliti sebagai dasar dalam penilaian prestasi 

kerja yang akan dilakukan dalam penilitian ini.      

7. Hubungan Kompetensi dengan Prestasi Kerja 

Kompetensi yang terdiri dari perilaku kunci yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan peran tertentu untuk menghasilkan prestasi kerja yang 

memuaskan (Ruky, 2003). Perilaku ini ditunjukkan dengan secara 

konsisten oleh para pekerja yang melakukan aktivitas kerja. Perilaku 

tanpa maksud dan tujuan tidak bisa didefinisikan sebagai kompetensi. 

Hasil penelitian McClelland (dalam Usmara, 2002), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa komptensi yang bersifat non-

akademik, seperti kemampuan menghasilkan ide-ide yang inovatif, 

managemen skills, kecepatan mempelajari jaringan kerja, dan 

sebagainya berhasil memprediksi prestasi individu dalam pekerjaanya.    
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Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui 

tingkat prestasi yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. 

Penentuan kompetensi yang dibutuhkan tentunyan akan dapat 

dijadikan dasar bagi evaluasi prestasi kerja. Menurut Dharma (2002), 

kompetensi selalu mengandung maksud dan tujuan, yang merupakan 

dorongan motif atau trait yang menyebabkan suatu tindakan untuk 

memperoleh suatu hasil. 

C. Kerangka Pikir 

 Disetiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang 

disebut dengan karyawan. Setiap karyawan dituntut untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang sudah ditentukan. Karyawan dalam menyelesaikan tugas 

akan menggunakan kompetensi yang mereka miliki, tingkat kompetensi 

ini sebagai kemampuan individu untuk bekerja secara berkualitas dan 

efektif dalam bidangnya. Melalui kompetensi tertentu seorang karyawan 

akan mampu bekerja secara berkualitas, agar tujuan organisasi dapat 

dicapai secara efisien dan efektif. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

kerangka pemikiran yang digunakan untuk mempermudah proses 

penelitian seperti pada gambar 2.2 
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Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan 

berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaanya (Spencer 

& Spencer, 1993). Dari pengertian diatas kompetensi individu merupakan 

sesuatu yang melekat dalam dirinya yang dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat prestasi kerja karyawan. Sesuatu yang dimaksud 

yaitu karakteristik kompetensi yang menyangkut motif, karakter pribadi, 

konsep diri, pengetahuan dan perilaku. Komponen kompetensi tersebut 

dapat meramalkan suatu perilaku tertentu yang pada akhirnya akan muncul 

sebagai prestasi kerja. 

Mangkunegara (2001:67) mengatakan prestasi kerja adalah hasil 

kerja secra kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu yang dicapai seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Perstasi kerja adalah tingkat sejauh mana 

keberhasilan seseorang didalam melakukan tugas pekerjaanya dinamakan 

level of performace (dalam As’ad, 2001). Berdasarkan pendapat di atas 

 Kompetensi : 

X1. Kemampuan 
 - Kemampuan Tehnik 
 - Kemampuan Manusia (Diri) 
 - Kemampuan konseptual 
X2. Pengetahuan  
 - Pengetahuan Teori 
 - Pengetahuan Pratek 
X3. Konsep Diri 
 - Konsep Fisik 
 - Konsep Psikologi 
 - Sikap 
  

Prestasi Kerja (Y) : 

Y1. Kualitas  

Y2. Kuantitas 

Y3. Ketepatan waktu 
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maka dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja 

yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melakukan 

aktivitas kerja. Informasi tentang tinggi rendahnya prestasi kerja seorang 

karyawan di dapat melalui proses penilaian yang disebut performance 

appraisal.  

Berdasarkan kerangka pikir diatas prestasi kerja karyawan 

dipengaruhi oleh kompetensi karyawan dengan karakteristik yang 

menyangkut Motif, Karakter pribadi, Konsep diri, Pengetahuan dan 

Perilaku. 

D. Hipotesis  
 

Arikunto ( 1996 : 68 ) mengemukakan bahwa hipotesis adalah 

“suatu teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji (dibawah 

kebenaran)”. Hipotesis hanya merupakan jawaban sementara dari sebuah 

permasalahan sebelum nenemukan jawaban yang sebenarnya. Hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu:  

Ha : Variabel kompetensi Kemampuan, Pengetahuan, dan Konsep Diri 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. 

Ha : Variabel yang paling berpengaruh terhadap prestasi kerja kerja 

karyawan adalah variebel kompetensi pengetahuan. 

 


