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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan 

acuan dalam membandingkan pengaruh  suatu variabel. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kemampuan dan Dukungan 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan menunjukan hasil sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

1 Peneliti Jerry Logahan, Synthia Atas Sari, Dian Marisa (2012) 

 

Alat Analisis Pearson Regression tunggal dan berganda 

Hasil Penelitian 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kemampuan, usaha dan dukungan organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Sandang Gloria 

konveksido. 

 

2 

 

 

 

 

Peneliti Emi Murniasih, Ketut Sudarma (2016) 

Alat analisis Nonprobability Sampling sampel jenuh 

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi 

dukungan organisasi dan kompetensi pada kinerja 

perawat inap RSUD H. Soewondo Kendal. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

3 Peneliti Pratiwi Indarjanti, Tri Bodroastuti (2012) 

Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 

bersama-sama antara kemampuan, usaha dan dukungan 

organisasi terhadap kinerja pegawai Biro Administrasi 

Undip di Semarang 

 

Dari hasil penelitian terdahulu pada tabel 2.2 dapat ditarik kesimpulan 

akan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang 

sekarang, yakni: 

a. Pada penelitian yang dilakukan oleh  Logahan, dkk (2012), didapat 

persamaan pada variabel bebas untuk kemampuan (X1), dukungan 

organisasi (X2) dan variabel terikat untuk kinerja. Perbedaan dengan 

penelitian sekarang terletak pada objek dan salah satu variabel usaha. 

b. Pada penelitian Murniasih dan Sudarma (2016), di dapat persamaan 

pada variabel bebas yaitu dukungan organisasi dan terikat kinerja. 

Perbedaan dengan penelitian sekarang terletak pada objek dan judul 

yang menggunakan persepsi dan di mediasi komitmen afektif. 

c. Pada penelitian Pratiwi dan Bodroastuti (2012), di dapat persamaan 

pada variabel bebas untuk kemampuan (X1), dukungan organisasi (X2) 

dan variabel terikat untuk kinerja. Perbedaan dengan penelitian 

sekarang terletak pada objek dan salah satu variabel usaha. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja  

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003:223), kinerja 

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan 

yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sedangkan menurut Wibowo 

(2010:7) kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang 

dicapai dari pekerjaan tersebut. Moehariono (2010:61) menyatakan 

kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi perencanaan strategis suatu organisasi. 

Mangkunegara (2009:67) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja mengacu pada prestasi karyawan yang diukur 

berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan 

menurut Sedarmayanti (2009:76) kinerja karyawan yang baik secara 

langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan, dan untuk 

memperbaiki kinerja karyawan tentu merupakan suatu pekerjaan yang 

memakan waktu dan proses yang panjang. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kuantitas dan kualitas yang 

dihasilkan oleh seseorang berdasarkan persyartan dan waktu tertentu. 
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Kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dan 

dukungan dari organisasi. 

a. Indikator untuk mengukur kinerja 

Indikator untuk mengukur kinerja menurut Mathis dan Jackson 

(2006:378) yaitu: 

1) Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari kualitas pekerjaan yang dihasilkan 

serta keterampilan dan kemampuan karyawan dalam 

mengerjakan tugasnya. 

2) Kuantitas 

Kuantitas dilihat dari berapa banyak jumlah unit yang dihasilkan 

atau jumlah aktivitas yang diselesaikan. 

3) Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu yaitu ketepatan karyawan dalam 

meneyelsaikan pekerjaan. 

4) Kemampuan  

Kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan seorang tenaga 

kerja untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam 

menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan 

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya. 
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5) Kehadiran  

Kehadiran yaitu tentang seberapa sering karyawan masuk kerja 

pada jam yang ditentukan. Atau dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat kinerja seorang karyawan maka semakin rendah 

tingkat absensi dan keterlambatan karyawan.  

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja  

Menurut Mathis dan Jackson (2001:82) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja individu, yaitu kemampuan mereka, motivasi, 

dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan 

dan hubungan mereka dengan organisasi. 

2. Kemampuan 

Mathis dan Jackson (2001:83) menjelaskan bahwa kemampuan 

adalah kemampuan alami yang melibatkan bakat dan minat yang tepat 

untuk pekerjaan yang diberikan. Soelaiman (2007:112) Kemampuan 

adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan 

seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental 

ataupun fisik. Karyawan dalam suatu organisasi, meskipun dimotivasi 

dengan baik, tetapi tidak semua memiliki kemampuan untuk bekerja 

dengan baik. Kemampuan dan keterampilan memainkan peranan utama 

dalam perilaku dan kinerja individu.  

Sedangkan menurut McShane dan Glinow dalam Buyung 

(2007:37) Kemampuan adalah kecerdasan-kecerdasan alami dan 

kapabilitas dipelajari yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. 
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Kecerdasan adalah bakat alami yang membantu para karyawan 

mempelajari tugas-tugas tertentu lebih cepat dan mengerjakannya lebih 

baik.  

Winardi (2002) kemampuan merupakan sifat yang melekat pada 

manusia atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melaksanakan 

suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Robbins (2006:52) berpendapat 

bahwa kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.  

a. Indikator Kemampuan 

Indikator Kemampuan menurut Winardi (2002:11) yaitu: 

1) Keterampilan (skill) 

Keterampilan adalah pengetahuan untuk menggunakan akal, 

fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah 

ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga 

menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. 

2) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan merupakan pemahaman mengenai sejauh mana 

karyawan mengetahui teori-teori dan memahami kemudian 

dapat mempaktekkan dengan benar dalam pekerjaan mereka. 

3) Pengalaman kerja (work experience) 

Pengalam kerja merupakan tingkat penguasaan pengetahuan 

serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat 
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diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta 

keterampilan yang dimilikinya. 

b. Faktor yang mempengaruhi kemampuan 

Menurut Mathis (2006:114) instrumen yang mempengaruhi 

kemampuan ada tiga yaitu:  

1) Bakat adalah kemampuan yang ada pada seseorang yang 

dibawanya sejak lahir, yang diterima sebagai warisan dari orang 

tua. Bakat-bakat yang dimiliki karyawan tersebut, apabila diberi 

kesempatan untuk dikembangkan, maka akan mencapai kinerja 

yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam memilih sebuah bidang 

pekerjaan sebaiknya karyawan melihat aspek bakat yang ada 

pada dirinya.  

2) Minat adalah suatu  posisi yang terorganisir melalui pengalaman 

yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, 

aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan 

pencapaian. Minat yang tinggi pada suatu pekerjaan akan 

memberi dampak yang baik pada aktivitas kerja karyawan. Oleh 

karena itu, seorang karyawan harus menaruh minat yang tinggi 

pada suatu pekerjaan. Apabila seorang karyawan menaruh minat 

yang tinggi pada suatu pekerjaan tertentu, maka pekerjaan 

tersebut akan terselesaikan dengan baik.   

3) Kepribadian merupakan jumlah total dari cara dimana seorang 

individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Setiap 
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orang pasti memiliki keperibadian yang berbeda. Oleh karena 

itu, orang tersebut harus bekerja sesuai dengan kepribadiannya.  

3. Dukungan Organisasi 

Menurut Robbins (2001:278) dukungan organisasi adalah dimana 

organisasi menghadapi suatu lingkungan yang dinamis dan berubah agar 

organisasi menyesesuaikan diri. Sedangkan menurut Matthis (2006:113) 

Dukungan organisasi merupakan apa saja yang diberikan dan ditetapkan 

perusahaan untuk menunjang proses kerja. Rhoades dan Eisenberger 

(2002:698) mengemukakan dukungan organisasi mencakup tiga hal pada 

karywan yaitu:  

1) Hukum timbal-balik, menciptakan perasaan berkewajiban untuk 

perduli pada keselamatan organisasi dan membantu organisasi untuk 

mencapai tujuan-tujuannya. 

2) Kepedulian, pengakuan, dan rasa hormat organisasi terhadap mereka 

akan memenuhi kebutuhan karyawan, sehingga mereka bangga 

menjadi anggota organisasi dan memasukkan status peran mereka di 

organisasi sebagai identitas sosial mereka. 

3) Memperkuat keyakinan karyawan bahwa organisasi mengakui dan 

menghargai kinerja yang meningkat, dengan kata lain, semakin baik 

kinerja karyawan semakin besar penghargaan yang diberikan 

organisasi. 

 

 



17 
 

 
 

a. Indikator Dukungan Organisasi 

Indikator dukungan organisasi menurut Mathis dan Jackson 

(2001:83) dukungan organisasi adalah:  

1) Pelatihan 

Pelatihan adalah sebuah proses dimana orang mendapatkan 

kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi. Dalam pengertian terbatas, pelatihan memberikan 

karyawan pengetahuan dan ketrampilan yang spesifik dan dapat 

diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini.  

2) Peralatan 

Peralatan dan teknologi merupakan perkakas/perlengkapan  

yang disediakan oleh perusahaan untuk menunjang proses kerja. 

Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari karyawannya, maka 

sebuah perusahaan harus mempunyai peralatan  dan teknologi 

yang mendukung karyawan dalam bekerja. 

3) Tingkat harapan 

Tingkat harapan adalah seberapa jauh seseorang menginginkan 

penghargaan, imbalan dan mendapatkan posisi atau jabatan yang 

diinginkan. 

4) Tim kerja yang produktif 

Tim kerja yang produktif adalah hubungan kerjasama tim dalam 

melakukan pekerjaan baik secara individu maupun kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama. 
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b. Faktor yang mempengaruhi dukungan organisasi 

Menurut Kraimer (2001), ada dua bentuk dukungan organisasi 

yaitu dukungan intrinsik yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus. 

Dukungan ekstrinsik terdiri dari perhatian, pujian, penerimaan, 

keakraban, informasi dan pengembangan diri. 

4. Hubungan antar variabel  

a. Hubungan kemampuan terhadap kinerja 

Menurut Robbins (2006) berpendapat bahwa kemampuan 

adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas 

dalam suatu pekerjaan. Artinya adalah ketika seorang karyawan 

memiliki kemampuan yang tinggi maka dia akan mudah 

mengerjakan berbagai tugas dan menunjukkan hasil kerja lebih 

baik dibandingkan karyawan yang memiliki kemampuan rendah. 

Penelitian Logahan, dkk (2012) menyatakan bahwa kemampuan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Sandang Gloria konveksido. 

b. Hubungan dukungan organisasi terhadap kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2001) dukungan organisasi 

adalah dukungan  yang diterima individu dari organisasi yaitu 

berupa pelatihan, peralatan, tingkat harapan dan tim kerja yang 

produktif. Dalam penelitian ini dukungan organisasi diukur dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai, peralatan yang 

mendukung pekerjaan, jenjang karir serta kerjasama antar individu 
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yang baik. Dukungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karena karyawan akan memenuhi kewajibannya terhadap 

organisasi apabila dia merasakan dukungan organisasi yang sesuai 

dengan keinginan atau harapannya. Penelitian Murniasih dan 

Sudarma (2016) menyatakan bahwa dukungan organisai 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perawat inap pada RSUD H. Soewondo Kendal. 

c. Hubungan kemampuan, dukungan organisasi dan kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2001) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja individu adalah kemampuan mereka dan 

dukungan organisasi. Artinya karyawan akan menghasilkan kinerja 

yang baik apabila memiliki kemampuan yang tinggi dan karyawan 

yang menerima dukungan dari organisasi cendrung lebih 

bertanggung jawab atas pekerjaanya dan mempunyai komitmen 

untuk tidak meninggalkan organisasi karena merasa memiliki 

ikatan dengan organisasi. Penelitian Pratiwi dan Bodroastuti (2012)  

menyatakan bahwa kemampuan dan dukungan organisai 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan pada Biro Administrasi Undip di 

Semarang. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan 

hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan 

jenis dan jumlah rumusan yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, serta 

teknik analisis statistik yang akan digunakan (Sugiyono, 2014:42).  

Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

kemampuan mereka dan dukungan yang diterima (Mathis dan Jackson, 

2001:82). Faktor kemampuan seperti pengetahuan atau pemahaman yang 

terkait dengan pekerjaan mereka. Dukungan organisasi seperti penghargaan 

yang diberikan perusahaan untuk menunjang proses kerja karyawannya. 

Berdasarkan penelitian Murniasih dan Sudarma (2016), yang berjudul 

persepsi dukungan organisasi dan kompetensi pada kinerja perawat inap 

RSUD H. Soewondo Kendal, kinerja perawat dipengaruhi oleh dukungan 

organisasi dan kemampuan secara positif dan signifikan. Artinya, variabel 

dukungan organisasi dan kemampuan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perawat. Berdasarkan hasil penelitian Logahan, dkk (2012), kemampuan, 

usaha dan dukungan organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja terutama terhadap kinerja karyawan pada CV. Sandang 

Gloria Konveksido.  

Dukungan organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan 

karena ketika seorang karyawan merasakan adanya dukungan organisasi yang 

sesuai dengan keinginan dan harapannya maka akan terbentuk sebuah 
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komitmen untuk memenuhi kewajibannya terhadap organisasi. Selain itu, 

dukungan organisasi juga merupakan penghargaan yang diberikan perusahaan 

atas kinerja dari karyawannya atau untuk menunjang proses kerja (Mathis and 

Jackson, 2006:113). 

Kemampuan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Menurut 

Robbins (2006:52) berpendapat bahwa kemampuan adalah suatu kapasitas 

individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Artinya 

adalah ketika seorang karyawan memiliki kemampuan yang tinggi maka dia 

akan mudah mengerjakan berbagai tugas dan menunjukkan hasil kerja yang 

lebih baik dibandingkan karyawan yang memiliki kemampuan rendah.  

Kinerja karyawan memiliki beberapa indikator yaitu kualitas, kuantitas, 

ketepatan waktu , kemampuan dan kehadiran (Mathis and Jackson, 

2006:378).  Dan untuk variabel kemampuan juga memiliki beberapa indikator 

yaitu keterampilan, pengetahuan dan pengalaman kerja (Winardi, 2002:11). 

Sedangkan pada variabel dukungan organisasi juga terdapat beberapa 

indikator yaitu pelatihan, peralatan, tingkat harapan dan tim kerja yang 

produktif.  

Dari beberapa uraian diatas maka berikut ini adalah gambaran dari 

kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

Keterangan : 

: Parsial 

: Simultan 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh kemampuan terhadap kinerja 

Kemampuan dapat mempengaruhi kinerja karena menurut 

Sulistiyani (2003) kinerja seseorang merupakan kombinasi dari 

kemampuan, usaha dan kesempatan yang dinilai dari hasil kerjanya 

sehingga karyawan yang memiliki kemampuan atau keterampilan 

cendrung lebih menghasilkan kinerja yang baik dibandingkan karyawan 

yang tidak memiliki kemampuan. Dalam penelitian Logahan, dkk (2012)  
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menunjukkan bahwa terdapat pengaruh postif dan signifikan antara 

kemampuan, usaha, dan dukungan organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada CV. Sandang Gloria Konveksido. Berdasarkan pemaparan diatas 

maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Kemampuan berpangaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perawat inap pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja 

Dukungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

karena dengan adanya dukungan organisasi yang sesuai dengan harapan 

dan keinginan karyawan maka mereka akan memenuhi kewajibannya 

terhadap organisasi. Dalam penelitian Murniasih dan Sudarma (2016) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

persepsi dukungan organisasi dan kompetensi pada kinerja perawat ianp 

RSUD H. Soewondo Kendal. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat 

dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2 : Dukungan Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja perawat inap pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3. Pengaruh kemampuan dan dukungan organisasi terhadap kinerja 

Kemampuan dan dukungan organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja, karena karyawan akan mengahasilkan kinerja yang baik apabila 

karyawan memiliki kemampuan yang tinggi dan karyawan yang 

menerima dukungan dari organisasi cendrung lebih bertanggung jawab 
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atas pekerjaannya dan mempunyai komitmen untuk tidak meninggalkan 

organisasi karena merasa memiliki ikatan dengan organisasi. Dalam 

penelitian Pratiwi dan Bodroastuti (2012) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara kemampuan 

dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai Biro Administrasi 

Undip di Semarang. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dibuat 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3 : Kemampuan dan dukungan organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja perawat inap pada 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 


