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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Listyo (2010), dengan judul penelitian Pengaruh 

Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa secara simultan (bersama-sama) 

kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

politeknik negeri ujung pandang. uji secara parsial menunjukkan bahwa indikator 

konsep diri dan nilai-nilai memberi pengaruh paling dominan, sedangkan 

indikator karakteristik pribadi memberi pengaruh paling kecil. 

Selanjutnya hasil penelitian Suhartini (2010) Pengaruh Faktor-Faktor 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus 

Pada Sales Supervisor Pertokoan Sepanjang Malioboro Yogyakarta) Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi komunikasi, kompetensi 

kerjasama kelompok, kompetensi. Kepemimpinan dan kompetensi pengambilan 

keputusan secara analisis, secara bersama-sama mempunyai pengaruh sangat 

signifikan ter hadap kinerja karyawan. Hasil analisis diperoleh nilai F sebesar 35,060 

dengan signifikansi 0,000. Pengaruh seluruh variabel kompetensi terhadap kinerja 

karyawan adalah 70,9%. Variabel kompetensi komunikasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai koefisien regresi 0,292 dengan 

signifikansi 0,002. Variabel kompetensi kerjasama kelompok mempunyai pengaruh 

sangat signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,541 dengan signifikansi 0,000. 



8 
 

Hasil persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang dapat disajikan pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

No Nama & Judul Teknik analisis Hasil 
1 Listyo (2010), 

dengan judul 
penelitian Pengaruh 
Kompetensi 
Terhadap Kinerja 
Pegawai Pada 
Politeknik Negeri 
Ujung Pandang 

Analisis regresi 
linier berganda 
dengan uji F dan 
uji t. 

 Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa bahwa secara simultan 
(bersama-sama) kompetensi 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja pegawai pada 
politeknik negeri ujung 
pandang. uji secara parsial 
menunjukkan bahwa indikator 
konsep diri dan nilai-nilai 
memberi pengaruh paling 
dominan, sedangkan indikator 
karakteristik pribadi memberi 
pengaruh paling kecil 

2 Suhartini (2010) 
Pengaruh Faktor-
Faktor Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia Terhadap 
Kinerja Karyawan 
(Studi Kasus Pada 
Sales Supervisor 
Pertokoan 
Sepanjang 
Malioboro 
Yogyakarta) 

Analisis regresi 
linier berganda 
dengan uji F dan 
uji t. 

 Hasil analisis diperoleh nilai F 
sebesar 35,060 dengan 
signifikansi 0,000. Pengaruh 
seluruh variabel kompetensi 
terhadap kinerja karyawan 
adalah 70,9%. Variabel 
kompetensi komunikasi 
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan, dengan nilai koefisien 
regresi 0,292 dengan signifikansi 
0,002. Variabel kompetensi 
kerjasama kelompok mempunyai 
pengaruh sangat signifikan 
terhadap kinerja karyawan, 
dengan nilai koefisien regresi 
sebesar 0,541 dengan 
signifikansi 0,000 

3 Wiratama (2014) 
Pengaruh 
Kompetensi 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada 
Bpr Berkah Pak To 
Kandangan 
Kabupaten Kediri 

Analisis regresi 
Linier 
Berganda 

- 
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B. Landasan Teori 

1. Kompetensi 

 Menurut Wibowo (2007:86) Kompetensi adalah suatu kemampuan 

untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi 

atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang 

dituntut oleh pekerjaan tersebut, Dengan demikian, kompetensi menunjukan 

keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam 

suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan 

bidang tersebut. 

 Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada 

tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk di antaranya kemampuan 

seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan ketrampilan dan 

pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang 

disepakati. 

 Kompetensi juga menujukkan karakteristik pengetahuan dan 

ketrampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang 

memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka 

secara efektif dan meningkatkan standar kualitas professional dalam pekerjaan 

mereka. 

Kompetensi dapat diartikan sebagai kecakapan, ketrampilan, 

kemampuan (Veithzal dan Ella, 2010:298). Kecakapan merupakan bentuk 

kompetensi yang terkait secara langsung dengan memberikan solusi setiap 

permasalahan yang terjadi. Keterampilan berhubungan secara langsung 
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dengan keahlian secara praktek terkait dengan proses penyelesaian pekerjaan 

dan kemapuan merupakan pengusahaan secara teori dalam mendukung proses 

penyelesaian pekerjaan. 

2. Karakteristik Kompetensi 

 Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja 

atau perilaku ditempat kerja. Kinerja pekerjaan dipengaruhi oleh (a) 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap; (b) gaya kerja, kepribadian, 

kepentingan/minat, dasar-dasar, nilai sikap, kepercayaan, dan gaya 

kepemimpinan. 

 Dengan demikian, seorang pelaksana yang unggul adalah mereka yang 

menunjukkan kompetensi pada skala tingkat lebih tinggi, dengan frekuensi 

lebih tinggi, dan dengan hasil lebih baik dari pada pelaksanaan biasa atau rata-

rata.Oleh karena itu, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasarkan 

pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan 

terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. 

 Menurut Spencer dan spencer (dalam Wibowo 2007:86), menyatakan 

bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik  orang dan 

mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamankan situasi, dan 

mendukung untuk periode waktu cukup lama. Terdapat lima tipe karakteristik 

kompetensi, yaitu sebagai berikut. 

a. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan 

orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan 

memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu. 
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b. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi 

atau informasi. 

c. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang. 

d. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. 

e. Ketrampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental 

tertentu. 

  Kompetensi merupakan dimensi perilaku yang berbeda di belakang 

kinerja kompeten.Sering dinamakan kompetensi perilaku karena 

dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika 

mereka menjalankan perannya dengan baik.Dari pandangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan menjalankan tugas 

atau pekerjaan dengan dilandasi pengetahuan, ketrampilan, dan di dukung 

oleh sikap yang menjadi karakteristik individu. 

 Sedangkan menurut Veithzal dan Ella (2010:298), ada beberapa 

karakteristik dalam kompetensi yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Ketrampilan (skill):Keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan 

baik. 

b. Pengetahuan (knowledge) :Informasi yang dimiliki atau dikuasai seseorang 

dalam bidang tertentu. 

c. Konsep diri (self concept) :Sikap atau nilai yang diukur oleh tes responden 

yang menanyakan  kepada orang yang mereka nilai. 

d. Motif (motive) :Kebutuhan dasar yang menggerakkan dan mengarahkan 

perilaku individu. 
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e. Sifat (trait) : Karakteristik yang relative pada tingkah laku seseorang. 

 Ketrampilan dan pengetahuan lebih mudah untuk dikenali. Dua 

kompetensi ini juga lebih mudah dikembangkan melalui proses belajar dan 

pelatihan. Sedangkan konsep diri, motif, sifat, citra diri tidak mudah dan lebih 

sulit untuk dikembangkan dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

mengembangkannya. 

Menurut McClelland (dalam Veithzal dan Ella, 2010:300), ketrampilan 

dan pengetahuan memiliki peran penting dalam keberhasilan seseorang, tetapi 

empat kompetensi lainnya memainkan peran yang jauh lebih besar.  

Kompetensi merupakan faktor kunci penentu bagi seseorang dalam 

menghasilkan kinerja yang sangat baik.Dalam situasi kolektif, kompetensi 

merupakan faktor kunci penentu keberhasilan sebuah organisasi. 

3. Model Kompetensi 

 Model kompetensi menjelaskan perilaku-perilaku yang terpenting yang 

diperlukan untuk kinerja unggul dalam posisi, peran atau fungsi yang spesifik, 

yang bisa terdiri dari beberapa atau berbagai kompetensi. Model kompetensi 

dibedakan menurut kepentingannya, menjadi model kompetensi 

untukleadership, coordinator, experts, dansupport. Model kompetensi untuk 

kepemimpinan dan koordinator pada dasarnya sama yang meliputi, komitmen 

pada pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, 

berpikir konseptual, pengambilan keputusan, mengembangkan orang lain, 

standar profesional tinggi, dampak dan pengaruh, inovasi kepemimpinan, 
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kepedulian organisasi, orientasi pada kinerja, orientasi pada pelayanan, 

strategi bisnis, kerja sama tim, dan keberagaman. 

 Model kompetensi untuk expert dan support pada dasarnya juga sama 

dan meliputi komitmen atas pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada 

pelayanan masyarakat, peduli atas ketepatan dan hal-hal detail, berpikir kreatif 

dan inovatif, fleksibilitas, standar profesionalisme tinggi, perencanaan, 

pengorganisasian dan koordinasi, pemecahan masalah, orientasi pada kinerja, 

orientasi pada pelayanan, kerjasama tim dan keberagaman. 

Sementara itu, Michael Zwell (dalam Wibowo 2007:328) membedakan 

kompetensi menurut posisi dan menurut fungsi kerja dibedakan lagi antara 

superior dan bukan superior serta antara mitra dan superior. Kompetensi 

menurut posisinya dapat berupa kepemimpinan, kependidikan, manajemen 

sekolah, kepedulian, dan pelibatan masyarakat, kepemimpinan visioner dan 

manajemen perubahan, penentuan prioritas, perencanaan dan 

pengorganisasian, komunikasi, memengaruhi dan memotivasi, sensitivitas 

antarpribadi dan orientasi pada hasil. 

 Kompetensi menurut tingkat dan fungsi kerja yang membedakan antara 

superior dan bukan superior meliputi kompetensi yang berkenaan dengan 

memengaruhi, mengembangkan orang lain, kerja sama, mengelola kinerja, 

orientasi pada hasil, perbaikan berkelanjutan, berkembangnya inisiatif, 

membangun fokus dan kepedulian pada kualitas. Sementara itu, kompetensi 

menurut tingkat dan fungsi kerja yang membedakan antara mitra dan superior, 

meliputi kompetensi yang berkenaan  dengan orientasi pada kewirausahaan, 



14 
 

berpikir konseptual, inovasi, berpikir analitis, kualitas keputusan, orientasi 

pada pelayanan dan komunikasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka model kompetensi untuk bagian 

produksi yang tepat yaitu kompetensi untuk expert dan support, dimana pada 

dasarnya sistem tersebut terkait secara langsung dengan kemampuan para 

karyawan dalam melakukan inovasi serta kreatifitas dalam bekerja di 

perusahaan. 

4. Pengukuran Kompetensi 

 Setelah membuat model kompetensi, mengidentifikasi kompetensi-

kompetensi apa saja yang dibutuhkan pada semua pekerjaan dalam organisasi 

(core competencies) maupun kompetensi-kompetensi pada pekerjaan-

pekerjaan tertentu, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi dengan akurat 

tingkat kompetensi yang dimiliki oleh para karyawan. Hal ini dilakukan agar 

dapat mengidentifikasi karyawan-karyawan yang paling memenuhi 

persyaratan untuk menduduki suatu jabatan tertentu.Berbagai metode dapat 

dilakukan untuk mengukur kompetensi. 

Pengukuran kompetensi bagi karyawan terdiri dari: 

1) Flexibility 

Perubahan lebih sebagai tantangan dari pada merupakan ancaman. 

2) Information seeking, motivation, and ability to learn 

Antusiasme yang tulus terhadap kesempatan untuk mempelajari 

ketrampilan (baik teknis maupun interpersonal) yang baru. 
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3) Achievement motivation 

Keinginan untuk berprestasi dan menghasilkan untuk kerja yang lebih 

baik. 

4) Work motivation under pressure 

Kombinasi dari fleksibilitas, motivasi berprestasi daya tahan terhadap 

stress dan komitmen terhadap perusahaan. 

5) Collaboratieveness 

Bekerjasama dengan kelompok multidisipliner rekan kerja dengan 

beragam latar belakang service orientation 

6) Customer service orientation 

Dorongan untuk tulus membantu orang lain, mengerti kebutuhan 

pelanggan, berinisiatif untuk memecahkan masalah. 

C.  Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja SDM merupakan istilah yang berasal dari kata Job 

Performance atau actual Performance (Prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang). Definisi Kusnadi (2002:264) kinerja 

adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan kegiatan atau standart yang di 

arahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu. 

Menurut Mangkunegara (2000:67) kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi 
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kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai 

SDM pada waktu periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Davis dalam Mangkunegara (2006:13) yang merumuskan bahwa: 

  Human Performance = Ability x Motivation 

  Motivation  = Attitude x Situation 

  Ability   = Knowledge x Skill 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (Knowledge + Skill). Artinya pimpinan dan karyawan 

yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan 

lebih mudah mencapai kinerja maksimal. Sedangkan motivasi di artikan suatu 

sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) 

dilingkungan organisasinya. Pimpinan dan karyawan yang bersikap (pro) 

terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi. Dan 

sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya 

akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah, situasi yang dimaksud adalah 

antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, peranan pimpinan, harapan karir, 

dan kondisi kerja. 
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3. Pengukuran Kinerja 

Menurut Leon C. Mengginson dalam buku Mangkunegara 

(2000:69) pengukuran kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan 

untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan  dalam pengukuran kinerja 

karyawan menurut Dharma (2003:355) mengatakan hampir semua cara 

pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran 

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran atau tingkat kepuasan yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya. 

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

Menurut Mathis (2002:78) yang menjadi indikator dalam mengukur kinerja 

atau prestasi karyawan adalah sebagai berikut: 

a. Kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dalam kondisi normal. 

b. Kualitas kerja, yaitu dapat berupa kerapian ketelitian dan keterkaitan hasil. 

c. Pemanfatan waktu, yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan 

kebijaksanaan perusahaan atau lembaga pemerintahan. 

d. Kerjasama, yaitu kemampuan menangani hubungan dengan orang lain 

dalam pekerjaan. 

4. Hubungan Kompetensi dan Kinerja Karyawan 

Kompetensi merupakan kemampuan untuk menguasai ketrampilan 

atau keahlian pada bidang tertentu, sehingga tenaga kerja maupun bekerja 
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dengan tepat, cepat teratur dan bertanggung jawab.  Pada dasarnya 

kemampuan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kemampuan 

intelektual dan kemampuan fisik.Menurut Mangkunegara (2001) secara 

psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang 

memiliki IQ rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 

maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Tingkat 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang karyawan dapat menunjukkan 

kemampuan kerja seorang karyawan dan pada akhirnya mempengaruhi 

hasil kerja di dilakukan di perusahaan. 

Dapat dilihat bahwa motivasi dan kemampuan merupakan suatu 

yang melekat pada diri seseorang yang dalam konteks kinerja dapat 

diartikan sebagai kualitas individu. Pada setiap jenis pekerjaan pasti ada 

job kualifikasi yang menyuratkan tentang kemampuan seseorang yang 

dapat menjabat pada jabatan tersebut dan akan dapat diharapkan untuk 

bekerja dengan baik ditinjau dari sisi kemampuannya. Kemampuan 

merupakan hal penting untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan 

disamping motivasi dan kesempatan. Bila seorang pekerja tidak memiliki 

kemampuan walaupun mendapatkan kesempatan dan didukung dengan 

motivasi yang tinggi tentunya akan sulit dapat mnyelesikan pekerjaan 

dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang distandarkan. 
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D. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan alur kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kompetensi dan Kinerja Karyawan  

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat diketahui pengaruh 

antara kompetensi yang meliputi keterampilan, pengetahuan dan kecakapan 

(Veithzal dan Ella, 2010) terhadap kinerja karyawan dalam hal ini yaitu 

mengenai kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan (Dharma, 

2003). Dari kerangka pikir penelitian maka dapat diketahui bahwa dengan 

semakin meningkatnya kompetensi maka kinerja karyawan akan mengalami 

peningkatan. 

A. Hipotesis 

Bertitik tolak dari permasalahaan yang diajukan dan tujauan pustaka serta 

tinjauan pustaka mengenai pengaruh kompetensi terhadap kinerja, maka hipotesis 

yang diajukan adalah: Variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada BPR Berkah Pak To Kandangan. 

 

 

Kompetensi (X) 
 Keterampilan teknik (X1.1) 
 Pengetahuan (X1.2) 
 Kecakapan/ konsep diri (X1.3) 

 

Kinerja (Y) 
 Kualitas (Y1.1) 
 Kuantitas (Y1.2) 
 Ketepatan waktu (Y1.3) 
 


