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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupaka hasil dari implementasi tujuan suatu 

organisasi, oleh karena itu kinerja yang baik adalah suatu hal yang 

penting untuk dilakukan oleh semua karyawan. Kinerja karyawan adalah 

hasil secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seorang karyawan 

dalam melaksakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah 

diberikan ( Mangkunegara, 2007:67).  

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dapat di katakan bahwa 

kinerja adalah penggabungan antara kualitas dan kuantitas kerja yang 

telah dicapai dengan baik oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab dari pimpinan perusahaan. 

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah kinerja seorang 

karyawan yang baik atau yang buruk. Berikut adalah factor – factor 

kinerja menurut Mangkunegara ( 2007:67 ) : 

1) Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi dan kemapuan reality, artinya pegawai yang memiliki IQ di atas 
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rata – rata dengan pendidikan memadai untuk jabatan dan terampil dalam 

megerjakan pekerjaan sehari hari, maka ia akan lebih mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan. 

2) Faktor Motivasi 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai 

yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi diartikan 

suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi di lingkungan 

organisasi. 

Menurut Simamora dalam Mangkunegara (2014:14) kinerja 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : 

a) Faktor individual yang terdiri dari Kemampuan dan keahlian, latar 

belakang, demografi. 

b) Faktor psikologi yang terdiri dari Persesi Attitude Personality 

Pembelajaran Motivasi 

c) Faktor organisasi yang terdiri dari Sumber daya Kepemimpinan 

Penghargaan Struktur Job design 

c. Standar Kinerja 

1) Pengertian Standar Kinerja 

Standar kerja merupakan kondisi yang akan terjadi ketik 

segmen pekerjaan dikerjakan dengan baik ( Wibowo,2011:73). 

Sementara pengertian lain menurut Kirkpatrick dalam Wibowo ( 

2011:74 ) mengatakan bahwa standar kerja merupakan kondisi yang 
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akan terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan cara yang 

dapat diterima. 

2) Standar Kinerja Yang Efektif 

Standar kinerja yang efektif didasarkan pada pekerjaan yang 

tersedia, dipahami, disetujui, spesifik dan terukur, berorientasi waktu, 

tertulis dan terbuka untuk berubaha (Wibowo, 2011:75). Menurut 

Kirkpatrick dalam Wibowo ( 2011:75 ), terdapat delapan karakteristik 

yang membuat suatu standar kinerja efektif yaitu standar didasarkan 

pada pekerjaan, standar dapat dicapai, standar dapat dipahami, standar 

disepakati, standar itu spesifik dan sedapat mungkin terukur, standar 

berorientasi pada waktu, standar harus ditulis, standar dapat berubah 

d. Aspek Standar Kinerja 

Aspek standar kinerja karyawan menurut Mangkunegara ( 2007:18) 

meliputi : 

(a) Aspek kuantitatif yang meliputi proses kerja dan kondisi pekerjaan, 

waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan, 

jumlah kesalahan dalam melaksakan pekerjaan, jumlah dan jenis 

pemberian pelayanan dalam bekerja 

(b) Aspek kualitatif yang meliputi ketepatan kerja dan kualitas 

pekerjaan, tingkat kemampuan dalam bekerja, kemampuan 

menganalisis data/informasi, kemampuan/kegagalan menggunakan 

mesin/peralatan, kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan 

konsumen). 
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e. Indikator Kinerja Karyawan 

Kinerja Karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2007:67). Dari teori yang telah dikemukakan dapat 

disimpulkan bahwa indikator kinerja karyawan adalah: 

1) Kuantitas Kerja 

Kuantitas Kerja adalah jumlah kerja yang dilaksakan oleh 

karyawan dalam satu periode tertentu yang dapat dilihat dari hasil 

kerja dalam menggunakan waktu dan kecepatan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. 

2) Kualitas Kerja 

Kualitas Kerja adalah suatu hasil yang bisa diukur dari 

tingkat efisiensi dan efektifitas seorang karyawan dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang didukung oleh sumberdaya 

lainnya dalam mencapai tujuan umum perusahaan. 

3) Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu adalah tingkat efektivitas diselesaikan 

pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi 

dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk hal yang lain. 
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2. Kemampuan 

a. Pengertian Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan ( ability ) pegawai terdiri dari 

kemampuan petensi ( IQ ) dan kemampuan reality ( knowledge + skill ), 

artinya pegawai memiliki IQ di atas rata – rata dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatanya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari – hari, maka ia kan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan 

(Mangkunegara, 2007:67). Robbins ( 2008:57 ) mengartikan kemampuan 

berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. Kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya 

terdiri atas dua kelompok faktor yaitu kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik serta kesesuaian dengan pekerjaan ( Robbins, 2008: 57 ). 

b. Kelompok Faktor  Kemampuan 

a) Kemampuan Intelektual 

Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental nerfikir, 

menalar dan memecah masalah. Individu cerdas biasanya 

mendapatkan lebih banyak uang dan tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi. Individu cerdas mempelajari pekerjaan dengan lebih cepat, 

lebih mampu beradaptasi dalam keadaan yang berubah dan lebih baik 

menenmukan solusi untuk meningkatkan kinerja. Adapun dimensi – 

dimensi dari kemampuan intelektual sebabgai berikut: 
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1). Dimensi Kecerdasan Angka  

  Merupakan kemampuan melakukan aritmatika dengan 

cepat dan akurat. Misalnya akuntan menghitung pajak penjualan pada 

serangkai barang. 

2). Dimensi Pemahaman Verbal 

  Merupakan kemampuan apa yang dibaca yang dibaca atau 

didengar dan hubungan antara kata – kata. Misalnya manajer pabrik 

mengikuti kebijakan perusahaan pada perekrutan. 

3). Dimensi Kecepatan Persepsi 

  Merupakan kemampuan mengindentifikasi kemiripan dan 

perbedaan visual secara cepat dan akurat. Misalnya menyilidiki 

kebakaran mengedintifikasi petunjuk untuk mendukung tuntutan 

pembakaran secara sengaja. 

4). Dimensi Penalaran Induktif 

  Merupakan kemapuan mengindetifikasi urutan logis dalam 

sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. 

Misalnya periset pasar: meramalkan permintaan untuk sebuah produk 

pada periode waktu selanjutnya. 

5). Dimensi Penalaran Deduktif 

  Merupakan kemapuan menggunakan logika dan menilai 

implikasi dari sebuah argumen. Misalnya pengawas: memilih dua 

saran berbeda yang ditawarkan oleh karyawan. 
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6). Dimensi Visualisasi Spasial 

  Merupakan kemampuan membayangkan bagaimana sebuah 

objek akan terlihat bila posisi dalam ruang diubah. Misalnya 

decorator interior: mendekorasi ulang sebuah kantor. 

7). Deminsi Daya Ingat 

  Merupakan kemampuan menyimpan dan mengingat 

pengalaman mas lalu. Misalnya tenanga penjual : mengingat nama – 

nama pelanggan. 

b) Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik merupakan kemampuan melakukan tugas – 

tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan 

karakteristik serupa. Kemampuan fisik tertentu bermakna penting bagi 

keberhasilanpekerjaan yang kurang membutuhkan keterampilan yang 

lebih berstandar. Misalnya pekerjaan yang menuntut stamina, 

ketangkasan fisik, kekuatan kaki, atau bakat – bakat serupa yang 

membutuhkan manajemen untuk mengidentifikasi kemampuan fisik 

seorang karyawan. Ada sembilan kemampuan fisik dasr yaitu : 

1). Kekuatan Dinamis 

Merupakan kemampuan menggunakan kekuatan otot secara 

berulang atau terus menerus. 

2). Kekuatan Tubuh 

Merupakan kemampuan manfaat kekuatan otot 

menggunakan otot tubuh ( khusus otot perut ). 
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3). Kekuatan Statis  

Merupakan kemampuan menggunakan kekuatan terhadap 

objek eksternal. 

4). Kekuatan Eksplosif 

Merupakan kemampuan mengeluarkan energy maksimum 

dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif. 

5). Fleksibiltas Dinamis 

Merupakan kemampuan menerakan tubuh dan otot 

punggung sejauh mungkin. 

6). Fleksibilitas Dinamis 

Merupakna kemampuan membuat gerakan – gerakan lentur 

yang cepat dan berulang – ulang. 

7). Koordinasi Tubuh 

Merupakan kemampuan mengoordinasi tindakan secara 

bersamaan dari bagian – bagian tubuh yang berbeda. 

8). Keseimbangan 

Merupakan kemampuan mempertahankan keseimbangan 

meskipun terdapat gaya yang mengganggu keseimbangan. 

9). Stamina 

Merupakan kemampuan mengerahkan upaya maksimum 

yang membutuhkan usaha berkelanjutan. 
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c. Kesesuaian Kemampuan Dengan Pekerjaan  

Telah diketahui bahwa pekerjaan menuntutu hal yang berbeda 

– beda dari setiap individu dan setiap individu memiliki kemampuan 

yang berdada – beda, dengan demikian kinerja karyawan akan 

meningkat bila terdapat kesuaian kemampuan pekerjaan yang tinggi. 

Kemampuan intelektual dan kemampuan fisik dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan dengan memadai bergantung pada persyaratan 

kemampuan dari pekerjaan tersebut. Misalnya pilot pesawat terbang 

membutuhkan kemampuan visualisasi spasial yang kuat ( Robbins, 

2008:61 ). 

d. Indikator Kemampuan 

Adapun indikator kemampuan (Robbins 2008:57) sebagai berikut : 

1) Kemampuan Intelektual 

Kemampuan Intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan 

untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berfikir, menalar, dan 

memacahkan masalah. 

2) Kemampuan Fisik 

Kemampuan Fisik adalah kemampuan melakukan tugas – tugas 

yang menuntut stamina, keterampilan, dan karakteristik serupa. 

3. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan kondisi atau energy yang menggerkan 

diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan 
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organisasi perusahaan (Mangkunegara, 2014: 61). Menurut Robbins 

dalam Ardana (2013:30) motivasi merupakan kesediaan untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa 

kebutuan individu tertentu. Menurut Ardana ( 2009:30 ) motivasi 

merupakan suatu kebutuhan yang mendorong seseorang untuk berbuat 

sesuatu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

merupakan suatu dorongan yang menggerakan karyawan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dan  tujuan yang diinginkan. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Ardana ( 2009:31) memilah faktor motivasi sebagai berikut : 

a) Karakteristik individu minat, sikap terhadap diri sendiri, 

pekerjaan, dan situasi pekerjaan, kebutuhan individual, 

kemampuan atau kompetensi, pengetahuan tentang pekerjaan, 

emosi, suasana hati, perasaan keyakinan dan nilai – nilai 

b) Faktor – faktor pekerjaan gaji dan benefit yang diterima, 

kebijakan – kebijakan perusahaan, supervise, hubungan antar 

manusia, kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan fisik dan 

sebagainya, budaya organisasi. 

c. Teori – Teori Motivasi 

1) Teori ERG ( Exitence, Relatedness, Growth) dari Aldefer 

Aldefer dalam Mangkunegara ( 2007:98 ) mengungkapkan teori 

ERG merupakan refleksi dari nama tiga dasar kebutuhan yaitu : 
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(a) Existence needs. Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik 

eksistensi pegawai, seperti makan, minum, pakaian, bernafas, 

gaji, keamanan, kondisi kerja, fringe benefits. 

(b) Relatedness need. Kebutuhan interpersonal, yaitu kepuasan 

berinteraksi dalam lingkungan kerja. 

(c) Growth need. Kebutuhan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan 

kemampuan dan kecakapan pegawai. 

2) Teori Kebutuhan Mcclelland  

Teori kebutuhan McClelland dalam Robbins (2008:230 )  berfokus 

pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut : 

a) Kebutuhan pencapaian ( need for schievement ) merupakan 

dorongan untuk melebihi, mencapai standar – standar, 

berusaha keras untuk berhasil. 

b) Kebutuhan kekuatan ( need for power ) merupakan kebutuhan 

yang membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa 

sehingga mereka tidak akan berperilaku sabaliknya. 

c) Kebutuhan hubungan ( need for power ) merupakan keinginan 

untuk menjalin suatu hubungan antarpersonal yang ramah dan 

akrap. 

3) Teori Penentuan Tujuan 

Dalam Robbins ( 2008:237)  menunjukan bahwa penentu 

tujuan - tujuan yang spesifik dan sulit, dengan umpan balik, 
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menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Pada akhir tahun 1960-an 

Edwin Locle mengemukakan bahwa niat mencapai sebuah tujuan 

merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan 

memberi tahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan 

berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Teori penentuan 

tujuan mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada 

tujuan tersebut, yang berarti seorang individu memutuskan untuk 

tidak merendahkan atau mengabaikan tujuan tersebut. Kesimpulan 

secara keseluruhan adalah niat yang dihubungkan dengan tujuan – 

tujuan yang sulit dan spesifik merupakan kekuatan motivasi yang 

kuat. Pada dasarnya, menentukan tujuan tujuan yang spesifik dan 

menantang bagi karyawan merupakan hal terbaik yang bisa 

dilakukan manajer utuk meningkatkan kinerja. 

4) Teori Harapan 

Teori harapan dalam Robbins ( 2008:253 ) menunjukkan 

bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam 

cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa 

tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada 

daya tarik individu tersebut. Dalam bentuk yang lebih praktis, 

teori harapan mengatakan bahwa karyawan – karyawan akan 

termotivasi untuk mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi ketika 

mereka yakin bahwa usaha tersebut akan menghasilkan penilaian 

kinerja yang baik, penilaian yang baik akan menghasilkan 
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penghargaan – penghargaan organisasional seperti bonus, 

kenaikan imbalan kerja, atau promosi dan penghargaan tersebut 

akan memuaskan  tujuan – tujuan pribadi para karyawan. Teori 

tersebut berfokus pada tiga hubungan yaitu : 

1) Hubungan usaha – kinerja. Kemungkinan yang dirasakan oleh 

individu yang mengeluarkan sejumlah usaha akan 

menghasilkan kinerja. 

2) Hubungan kinerja – penghargaan. Tingkat samapai mana 

individu tersebut yakin bahwa bekerja pada tingkat tertentu 

akan menghasilkan pencpaian yang diinginkan. 

3) Hubungan penghargaan – tujuan – tujuan pribadi. Tingkat 

samapai mana penghargaan – penghargaan organisasional 

memuaskan tujuan - tujuan pribadi atau kebutuhan – 

kebutuhan seorang individu dan daya tarik dari penghargaan – 

penghargaan potensial bagi individu. 

Ringkasan kunci teori harapan adalah pemahaman tujuan – 

tujuan seorang individu dan hubungan usaha dan kinerja, 

antara kinerja dan penghargaan dan akhirnya antara 

penghargaan dan pemenuhan tujuan individual 

d. Prinsip – Prinsip Dalam Motivasi Kerja 

Menurut Mangkunegara ( 2007:100) terdapat beberapa prinsip 

dalam memotivasi kerja pegawai : 
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1) Prinsip partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan 

kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang 

akan dicapai oleh pimpinan. 

2) Prinsip komunikasi 

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, 

pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

3) Prinsip mengakui andil bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil 

di dalam usaha pencapaian tujuan pengakuan tersebut, pegawai 

akan lebih mudah termotivasi kerjanya. 

4) Prinsip pendelegasian wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada 

pegawai bawahan untuk sewaktu – waktu dapat mengambil 

keutusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat 

pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan oleh pimpinan. 

5) Prinsip memberi perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan 

pegawai bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa yang 

diharapkan oleh pemimpin. 
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e. Indikator Motivasi Kerja 

Ada 3 dasar kebutuhan yang dapat menjadi indikator motivasi 

menurut Aldefer dalam Mangkunegara ( 2007:98) yaitu : 

1) Existence needs adalah dorongan kebutuhan yang berhubungan 

dengan fisik dari eksistensi pegawai seperti makan, minum, 

bernafas, gaji, keamanan kondisi kerja, fringe benefits. 

2) Relatedness needs adalah dorongan kebutuhan interpersonal 

berupa kepuasan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. 

3) Growth needs adalah dorongan kebutuhan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan pribadi, hal ini berhubungan dengan 

kemampuan dan kecakapan pegawai. 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Pengaruh Kemampuan Terhadap Kinerja Karyawan 

Pekerjaan menuntut hal yang berbeda – beda dari setiap 

individu dan setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda – 

beda, dengan demikian kinerja karyawan akan meningkat bila 

terdapat kesesuaian kemampuan pekerjaan yang tinggi ( Robbins, 

2008:6). Teori tersebut didukung dengan penelitian – penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Suyono ( 2014 ) dengan hasil 

kemampuan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0.334 dan nilai signifikasi 0.023. Penelitian 

dari Wirmayanis ( 2014 ) diketahui bahwa kemampuan berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadadap kinerja pegawai dinas kesehatan 

kota Jambi. 

b. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Dalam Mangkunegara ( 2007:104) berdasarkan hasil 

penelitian McClelland (1961), Edwar Murray ( 1957), Miller dan 

Gordon W. (1970) menyimpulkan bahwa ada hubungan positif 

antara motivasi berprestasi dengan pecapaian prestasi, artinya 

manajer yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi cenderung 

memiliki prestasi tinggi, dan sebaliknya mereka yang berprestasi 

kerjanya rendah dimungkinkan karena motivasi berprestasinya 

rendah. Dari hasil penelitian Wirmayanis ( 2014) juga mengatakan 

bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dari 

hasil penelitian lainya Rahmantika (2014) juga menyebutkan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan 

sebesar 22 %. 

B. Kerangka Pikir 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya ( Mangkunegara, 2007:67 ). 

Menurut Mangkunegara ( 2007:67 ) faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah faktor kemampuan dan factor motivasi. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja 
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petugas kesehatan Puskesmas Slawe Kecamatan Watulimo Kabupaten 

Trenggalek. 

Teori yang digunakan sebagai dasar variabel kinerja karyawan (Y) 

adalah Mangkunegara (2007:67): kualitas dan ketepatan waktu sebagai 

indikator kinerja. Teori yang digunakan sebagai dasar variabel kemampuan 

(X1) adalah Robbins ( 2008:57): kemampuan Intelektual dan kemampuan 

Fisik sebagai indikator kemampuan. Teori yang digunakan sebagai dasar 

variabel motivasi kerja (X2) adalah Teori ERG Aldefer dalam Mangkunegara 

( 2007:98): kebutuhan eksisitensi (Existence needs), kebutuhan interpersonal  

(Relatedness needs), dan kebutuhan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan diri (Growth needs ) sebagai indikator motivasi. Maka 

penelitian yang dijalankan ini memiliki kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 2.1  

Hubungan Kemampuan dan Motivasi Kerja dengan Kinerja Karyawan 
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2. Kualitas Kerja (Y2 ) 

3. Ketepatan Waktu (Y3) 

 
Motivasi Kerja (X2) 

1. Existence Needs (X2.1) 

2. Relatedness Needs 

(X2.2) 

3. Growth Needs (X2.3) 



28 
 

C. Hipotesi Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu rumusan atau kesimpulan sementar suatu 

penelitian yang dibuat untuk menjelaskan penelitian itu dan juga dapat 

menuntun atau mengarahkan penelitian selanjutnya ( Sugiono, 2012:63 ). 

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang 

peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Faktor yang mempengaruhi baik buruknya kinerja seseorang 

adalah Kemampuan dan Motivasi Kerja (Mangkunegara, 2007). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sulastriningsih, Dkk (2016) dengan 

hasil variable kinerja petugas kesehatan dipengaruhi oleh kemampuan 

dan motivasi kerja secara simultan dan parsial 62,8 % artinya kinerja 

petugas kesehatan yang baik diterapkan karena memiliki kemampuan dan 

motivasi kerja yang baik, sedangkan 37,2 % lainnya dipengaruhi oleh 

variable lain yang tidak diteliti. Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kemampuan dan Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan Puskesmas Desa Slawe Kecamatan Watulimo 

Kabupaten Trenggalek. 

2. Kemampuan Berpengaruh Lebih Kuat Terhadap Kinerja Karyawan. 

Pekerjaan menuntut hal yang berbeda – beda dari setiap individu 

dan setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda – beda, dengan 

demikian kinerja karyawan akan meningkat bila terdapat kesesuaian 
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kemampuan pekerjaan yang tinggi ( Robbins, 2008:6). Penelitian yang 

telah dilakukan oleh Ghozali Imam (2017) yang menyatakan bahwa 

Variabel kemampuan kerja memiliki pengaruh yang paling dominan 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Banjar. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dibuat hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Kemampuan paling kuat berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

Puskesmas Desa Slawe Watulimo Trenggalek. 


