
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertim bangan serta 

dasar dari penelitian selanjutnya. Hal ini dilakukan agar hasil nanti dari 

penelitian yang diperoleh dapat akurat dan hasilnya dapat dipertanggung 

jawabkan kepada semua pihak. Dibawah ini adalah tabel penelitian 

terdahulu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hartandi 

(2013) Semakin kuat Kompetensi pada karyawan, maka akan memberikan 

pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

Kinerja Karyawan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, kecerdasan 

emosional. Olehsebab itu, kompetensi adalah kemampuan karyawan untuk 

melaksanakan tugas dengan kemampuan bahasa yang efektif dan m udah 

dipahami, kemudian memiliki sikap bijaksana dan sopan. 

Darmanto (2016) Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh Gaya kepemimpinan transformasional, kepercayaan, Kerjasama 

tim terhadap Komitmen organisasi (1), pengaruh Gaya kepemimpinan 

tranformasional, Kerjasama Tim terhadap Kinerja karyawan (2) pengaruh 

Komitmen organisasi terhadap Kinerja karyawan. Responden penelitian 

adalah Pegawai Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Kayu Brumbung Perum  

Perhutani Unit I Jawa Tengah sebanyak 137 orang. Analisis data dengan 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan 



program AMOS v. 4,0 dan SPSS v. 16. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa gaya kepemimpinan transformational dan kepercayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kom itmen organisasi, gaya kepemimipinan 

transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, komitmen 

organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 

kerjasama tim tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Karmandita dan Subudi (2013) Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh kompetensi, dan kecerdasan emosional terhadap 

kinerja karyawan baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini 

dilakukan di Si Doi Hotel dan Restaurant di Legian dengan menggunakan 

seluruh karyawan sebagai responden penelitian. Wawancara, observasi, dan 

kuesioner merupakan pengumpulan teknik pengumpulan data dalam  

penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari variabel 

kompetensi dan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa secara simultan variable 

kompetensi dan kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Secara parsial variable kompetensi dan kecerdasan 

emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Si 

Doi Hotel dan Restaurant Legian. 

Rizal et al. (2013) Dalam penelitian ini dijelaskan strategi 

penentuan kompetensi agar mampu menciptakan daya saing perusahaan 

melalui kinerja individu. Studi ini menjelaskan kompetensi untuk 



menciptakan kinerja individu agar perusahaan dapat tumbuh dan 

berkembang dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling 

(SEM) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kompetensi individu 

pada perusahaan agroindustri go public. Pengumpulan data dilakukan sesuai 

dengan peubah dalam penelitian ini terhadap 202 responden yang ditetapkan 

dengan stratified random sampling. Responden meliputi karyawan pada 

tingkatan general manager, manager, superintendent dan supervisor. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi 

kompetensi, yaitu kom itmen, pemikiran konseptual, operasional, pencapaian 

hasil dan mempengaruhi. Agar pencapaian kinerja individu optimal di 

perusahaan agroindustri, maka perlu ditunjang karakteristik lainnya, yaitu 

motivasi, kepuasan kerja dan keterikatan. Temuan dari penelitian ini 

diharapkan berguna dalam penilaian kompetensi SDM khususnya di 

perusahaan agroindustri dalam proses penerimaan, penempatan, promosi 

dan pemberian kompensasi kepada karyawan secara adil dan efektif guna 

mendukung strategi perusahaan. 

Penelitian juga diperkuat oleh Effendi (2009) tentang kompetensi 

terhadap kinerja karyawan pada kantor Pelayanan Pajak Metro. Yang 

meliputi: pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penelitian menyatakan 

menunjukkan bahwa kompetensi paling dominan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada kantor Pelayanan Pajak Metro adalah pengetahuan. 

Berdasarkan hasil studi (Setiawati, 2009) terkait kompetensi 

terhadap kinerja Dosen. Kompetensi diantaranya: pengetahuan, 



keterampilan dan pengalaman  kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja dosen. Sedangkan variabel yang paling dom inan 

berpengaruh terhadap kinerja dosen adalah pengetahuan. 

Khadafi (2010) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pentingnya kerjasama tim dan orientasi hasil terhadap kinerja karyawan 

pada lembaga keuangan mikro. Dengan menggunakan metode analisis 

regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan hubungan antara kerjasama 

tim dan orientasi hasil dengan kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa 

peranan yang sangat penting antara kerjasama tim dan orientasi hasil 

terhadap kinerja pada lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian juga 

menunjukkan pentingnya peranan orientasi hasil terhadap kinerja, budaya 

dan kerjasama tim. Implikasi penting dari hasil penelitian ini adalah 

berkaitan dengan perhatian untuk mempertahankan budaya kerja (kerjasama 

tim dan orientasi hasil). Budaya kerja (kerjasama tim dan orientasi hasil) 

haruslah di jadikan nilai –nilai yang menjadi pedoman karyawan untuk 

membantu perusahaan meningkatkan kinerja karyawan dan tujuan 

perusahaan. 

Hasil penelitian selanjutnya dilakukan oleh Brotosedjati (2012)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi 

kesupervisian pada motivasi kerja, dan pengaruh motivasi kerja pada kinerja  

pengawas. Sampel penelitian sejumlah 198 pengawas TK-SD se eks-

karesidenan Surakarta. Data dikumpulkan dengan angket, dianalisis dengan 

teknik analisis jalur menggunakan komputer program SPSS 17.00. Hasil 



penelitian membuktikan kom petensi kesupervisian dipengaruhi oleh diklat,  

pengalaman kerja, beban kerja, dan sistem penilaian. Motivasi kerja secara 

langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh diklat, pengalaman kerja, 

beban kerja, sistem penilaian, dan kompetensi kesupervisian. Kinerja  

pengawas TK-SD secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh 

diklat, pengalaman kerja, beban kerja, sistem penilaian, kompetensi 

kesupervisian, dan motivasi kerja. Kompetensi kesupervisian paling besar 

pengaruhnya terhadap kinerja pengawas TK-SD. 

Koswara dan Rasto (2016)  Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru baik yang sudah 

mengikuti sertifikasi profesi maupun yang belum mengikuti sertifikasi 

profesi. Metode penelitian menggunakan explanatory survey. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket skala 5 model rating scale. 

Responden adalah 88 guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota 

Bandung. Teknik analisis data menggunakan regresi sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan: (1) kompetensi dan kinerja guru berada pada 

kategori tinggi; (2) kompetensi berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja  

guru baik guru yang belum mengikuti sertifikasi profesi maupun yang sudah 

mengikuti sertifikasi profesi; dan (3) terdapat perbedaan kompetensi dan 

kinerja guru yang belum mengikuti sertifikasi profesi dengan yang sudah 

mengikuti sertifikasi profesi. 

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Darmada et 

al. (2013) menyatakan bahwa semakin baik tingkat Kompetensi Manajerial 



Kepala Sekolah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja guru Sekolah 

Menengah Pertama Se-Kecamatan Medoyo Kabupaten Jembrana, 

sedangkan sisanya lagi 58,89% merupakan kontribusi faktor lain yang tidak 

diteliti. Kompetensi sangatla penting dimiliki oleh setiap individu ataupun 

kelompok didalam organisasi agar memudahkan dalam mencapai target 

yang akan diraih dikemudian hari. Selanjutnya ketika semua karyawan yang 

sudah memahami tujuan dari perusahaan akan diterapkan bagaimana 

perusahaan mengharapkan kinerja yang tidak hanya indivual. Akan tetapi, 

menjadi tim yang memiliki prioritas yang bagus untuk melakukan 

tanggungjawabnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wartini (2016) pengaruh 

strategi manajemen konflik terhadap kinerja teamwork. Konflik dapat terjadi 

pada siapa saja dan dimana saja dengan tidak mengenal status, pendapatan 

dan kedudukan. Seseorang yang tidak mampu mengelola konflik akan 

menjadi bumerang bagi kinerja dirinya sendiri dan akhirnya berdampak pula 

bagi kinerja perusahaan. Dengan demikian dibutuhkan strategi mengelola  

konflik sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kinerja baik untuk 

kinerja individu karyawan maupun kinerja team. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh tenaga kependidikan di UNNES dengan pengambilan sampel 

menggunakan proportional sampling sejumlah 88 sampel.  

Hasil penelitian selanjutnya Safitri dan Amri (2012)  Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, 

kerjasama tim dan gaya komunikasi baik secara simultan maupun secara 



parsial terhadap kepuasan kerja serta dampaknya secara simultan terhadap 

kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Sabang. Penelitian ini 

dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Sabang yang berlokasi di Jalan 

Diponegoro No. 20 Kota Atas Sabang, dengan objek penelitian dibatasi 

hanya terhadap variabel gaya kepemimpinan, kerjasama tim dan gaya 

komunikasi sebagai variabel bebas (independent variable), variabel 

kepuasan kerja sebagai variabel antara (intervening variable) dan variabel 

kinerja pegawai sebagai variabel terikat (dependent variable). Populasi 

penelitian adalah semua pegawai Sekretariat Daerah Kota Sabang, yaitu 

sejumlah 167 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah semua pegawai 

Sekretariat Daerah Kota Sabang. Sehingga metode yang digunakan adalah 

metode sensus. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa gaya kepemimpinan 

pada Sekretariat Daerah Kota Sabang adalah gaya kepemimpinan 

demokrasi, sedangkan untuk gaya komunikasi adalah gaya komunikasi 

berstruktur. Hasil penelitian untuk variabel gaya kepemimpinan demokrasi,  

kerjasama tim dan gaya komunikasi berstruktur secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja maupun terhadap kinerja  pegawai. 

Variabel gaya kepemimpinan demokrasi dan kerjasama tim secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja, sedangkan variabel gaya 

komunikasi berstruktur secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

kepuasan kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Marpaung 

(2014) menyatakan secara parsial teamwork berpengaruh signifikan 



terhadap performans Pegawai Koperasi di Sekjen Kemdidbud Senayan 

Jakarta. Teamwork tidak lepas kerjasama dari pegawai yang ada untuk 

bekerja dan teamwork pegawai merupakan suatu falsafah yang didasari oleh 

pandangan hidup sebagai nilai- nilai yang menjadi sifat manusia. Hasil 

selanjutnya menunjukkan pada penilitian Kadafi (2010) menyatakan bahwa 

(kerjasama tim dan orientasi hasil) haruslah di jadikan nilai -nilai yang 

menjadi pedoman karyawan untuk membantu perusahaan meningkatkan 

kinerja karyawan dan tujuan perusahaan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Boreham (2004) 

kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja kompetensi sebagai individu 

kinerja ditempat kerja, kompetensi akan menjadi alat yang lebih efektif 

untuk memahami kinerja ditempat kerja jika pengertian kolektif dari istilah 

“kompetensi” itu digunakan bersamaan dengan perasaan individualistik 

yang lebih mapan. 

B. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi oleh Spencer dalam Moeheriono (2009) adalah 

efektifitas seseorang yang menggambarkan tentang kegiatan pekerjaanya 

yang berkaitan dengan efektifitas individu dalam bekerja atau karakteristik 

dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab-akibat dengan 

kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di 

tempat kerja atau pada situasi tertentu. 

Kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara 

berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari 



“pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”, seperti misalnya; dari 

sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu 

pertanyaan yang bersifat intuitif (Indah dan PAMUDJI, 2010) 

Kompetensi adalah suatu bentuk karakteristik individu untuk 

melakukan pekerjaannya disuatu tempat serta seberapa baik dia melakukan 

pekerjaanya saat ditempatkan pada situasi tertentu untuk melaksnakan 

pekerjaan. Peningkatan kompetensi dilaksanakan diperusahaan sejatinya 

untuk membentuk tujuan dan sasaran dari organisasi serta setiap individu 

harus memiliki peran dalam mengemban tugas yang telah diberiakan dan 

menyelesaikannya atas dasar kemampuan dan keahliannya (Setyowati,  

2016). Oleh karena itu kompetensi adalah peran yang penting untuk dimilki 

oleh individu untuk mewujudkan dan merancang pekerjaannya dengan 

efisien dan efektif, tanpa kompetensi yang terarah diperusahaan pada 

karyawan maka pekerjaan yang dijalankan tidak akan pernah mampu 

diselesaikan dengan tepat waktu. 

Kompetensi sejatinya tidak semudah yang dibayangkan oleh 

banyak orang, karena akan menyikapi tentang perilaku, kemampuan dan 

sikap dari individu untuk dikelola agar mampu dilakukan dengan benar dan 

terarah. Seorang karyawan akan memiliki tanggung jawab untuk 

melaksanakan kewajiban yang diemban dan menunjukkan sejauh mana 

karyawan berperan dalam menunjukkan kualitasnya secara layak 

diperusahaan (Koswara dan Rasto, 2016). Kompetensi seseorang merupakan 

sesuatu yang melekat pada dirinya dan dapat digunakan untuk memperdiksi 



tingkat kinerjanya yang sesuai dengan konsep diri, sifat serta pengetahuan 

dan mampu dikembangkan dengan selalu mengikuti berbagai pelatihan yang 

telah diadakan diorganisasi. 

Dengan demikian, peningkatan kompetensi sangat penting untuk 

dimilki oleh semua karyawan karena akan memberikan efek yang baik serta 

membangun dalam karir mereka. Menurut Setyowati (2016) menyatakan 

bahwa kompetensi juga memberikan manfaat pada semua karyawan dan 

organisasi, diantaranya adalah: 

1. Karyawan 

a. Adanya penjelasan tentang pembelajaran dari sebelumnya, serta  

adanya keahlian untuk menstranformasikan sebuah pengetahuan, prilaku, 

dan sikap untuk dikembangkan. 

b. Adanya kesempatan dari karyawan untuk mendapatkan berbagai 

pelatihan dan pengembangan. 

c. Tujuannya lebih sesuai dan mampu memberikan pengembangan 

karir pada karyawan. 

d. Memberikan peningkatan secara keterampilan pada semua 

karyawan yang ada. 

e. Adanya penilaian kinerja lebih objektif dan adanya umpan balik 

yang berbasis kompetensi dan ditentukan dengan sangat jelas. 

2. Organisasi  

a. Meningkatkan efektifitas dalam melakukan seleksi dan rekrutmen 

untuk karyawan yang baru. 



b. Meningkatkan efektifitas rekrutmen. 

Moeheriono (2009) kom petensi harus dikembangkan secara teratur 

di organisasi agar seluruh karyawan mendapatkan keuntungan untuk 

mengembangan sistem kompetensi yang dijalankan diorganisasi dan 

keuntungan yang akan didapatkan oleh karyawan diantaranya adalah: 

1. Dapat dipakai sebagai acuan kesuksesan awal bekerja seseorang; 

kompetensi yang akurat dapat menentukan pengetahuan dengan tepat 

serta mampu mengembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh 

karyawan. 

2. Dapat dipakai untuk merekrut karyawan yang baik dan handal; tujuannya 

adalah untuk mencari sebaik mungkin karyawan yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

3. Dapat dipakai sebagai dasar penilaian dan pengembangan karyawan; 

kompetensi ini dapat diketahui apakah karyawan sudah mempunyai 

kompetensi yang diisyaratkan oleh perusahaan. 

4. Dapat dipakai sebagai dasar penilaian kinerja dan pemberian 

kompensasi; kompetensi yang telah dibuat oleh perusahaan dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur untuk melakukan penilian kepada seluruh 

karyawan yang ada serta dapat menilai hasil dari prestasi dari karyawan 

tersebut. 

5. Manajeman puncak dapat menyimpulkan bahwa kompetensi sangat 

bermanfaat; tujuannya adalah mendapatkan segala bentuk informasi 

terkait dengan sikap karyawan yang ada diperusahaan. 



Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya penerapan 

kompetensi diperusahaan, karyawan tidak hanya dipandang sebagai sumber 

daya yang selalu berperan untuk melakukan pembenahan dalam kualitas 

pengetahuannya. Namun dapat dipandang bahwa karyawan dapat dipandang 

sebagai sumber daya yang sangat berharga untuk menjalankan perubahan 

pada perusahaan. 

Sedangkan menurut Darmayanti et al. (2014) menyatakan bahwa 

kompetensi adalah sebuah metode untuk menggerakan segala aktifitas yang 

dilakukan oleh organisasi dengan mengembangkan sumberdaya yang ada 

untuk dikelola dengan sangat baik agar dapat terorganisir dengan tepat.  

Dilain sisi kompetensi adalah aspek yang vital untuk dikelola oleh 

perusahaan karena akan menentukan masa depan dari orgasnisasi dan jika 

cara pengelolaan kompetensi kurang baik di organisasi tidak akan mampu 

memberikan perubahan yang signifikan untuk organisasi (Amin, 2015). Jika 

suatu organisasi ingin mewujudkan kompetensi yang handal perlu adanya 

pembenahan secara menyeluruh baik pembenahan secara individual dan 

kelompok jika perusahaan mampu melaksanakan dengan teratur maka 

perusahaan akan menciptakan kompetensi yang handal (Darmada et al., 

2013). 

Salah satu cara agar perusahaan selalu dapat berkambang, maka 

yang diperlukan adalah terus meningkatkan sum berdaya manusia yang 

mempunyai daya saing dengan standardisasi kompetensi yang telah 



diisyaratkan karena jika ada perbedaan secara indvidual maka akan terjadi 

pencapaian dari karyawannya (Rizal et al., 2013). 

C. Kompetensi Individu 

Kompetensi individu adalah konsep untuk mengembangkan 

keterampilannya saat bekerja diperusahaan, kompetensi individu inilah yang 

nantinya menentukan sejauh karyawan menentukan karirnya saat bekerja  

dan akan terlihat kecakapan dalam bekerja untuk menentukan hasil yang 

lebih baik. Waktu digunakan oleh karyawan untuk mengikuti pelatihan, 

maka kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan akan baik. Dengan 

demikian, hasil kinerja karyawan akan meningkat. Karyawan yang 

mempunyai pengalaman dalam bekerja akan tinggi kemampuan dalam  

pekerjaan. 

Karyawan yang terampil melakukan pekerjaanya, maka akan lebih 

terampil dan cepat untuk menyelesaikan tugasnya. Banyaknya pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan, maka pengalaman kerja akan memuaskan, 

dan akan memberikan peningkatan kinerja yang tambah tinggi. Menurut 

(Moeheriono, 2009) terdapat lima karakteristik dasar kompetensi 

diantaranya adalah : 

1. Watak 

Adalah sebuah karakteristik dari karyawan yang lahir dari bawaan 

hidupnya sejak kecil 

2. Motif 



Sesuatu yang dikembangkan oleh karyawan saat bekerja dan mempunyai 

kemampuan untuk mendesain pekerjaan dengan sangat mudah. 

3. Bawaan 

Yaitu keperibadian dari seorang karyawan sejak lahir baik dari segi sifat, 

prilaku dan etika.  

4. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah sifat seorang karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya dan memiliki kemampuan dengan gampang tentang 

tujuannya saat bekerja. 

5. Keterampilan atau keahlian 

Keterampilan seorang karyawan akan terlihat ketika diberikan tugas 

untuk mengembangkan pekerjaan dengan cepat dan mampu 

mengembangkan pada bidang yang lain. 

D. Komponen Utama Kompetensi 

Mempunyai sumber daya manusia adalah kewajiban perusahaan 

untuk mengelola  sumberdaya manusia sesuai kebutuhan yang telah 

diciptakan agar bisa menjamin keberhasilan perusahaan mencapai 

tujuannya. Beberapa perusahaan akan memakai kompetensi sebagai alat 

untuk mencari karyawan yang diinginkan, dan mencari karyawan yang 

memiliki kemampuan mengelola pekerjaan, kemudian akan dilaksanakan 

pelatihan kepada karyawan yang telah terpilih. 

Taylor (2014) menyatakan bahwa komponen utama kompetensi 

adalah dasar yang perlu dimiliki oleh setiap karyawan untuk melihat sejauh 



mana karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap 

yang telah dimiliki selama bekerja. Sedangkan menurut Hutapea dan 

Nurianna Thoha (2008) membahas bahwa ketiga komponen kompetensi 

yang meliputi: sejauh mana karyawan mampu mengembangkan 

pengetahuannya ketiika bekerja, dan karyawan dianjurkan untuk selalu 

memiliki keterampilan yang berbeda dari yang lain. Secara umum, untuk 

menentukan sejauh mana kompetensi memiliki peranan terhadap organisasi,  

maka akan dilakukan bebrapa kajian diantaranya adalah: 

1. Pengetahuan (knowladge)  

Pengetahuan adalah suatu ilmu yang telah dibawa oleh seseorang 

sejak lahir. Namun, untuk mengakses pengetahuannya diperlukan adanya 

dukungan oleh orang lain agar mampu mengambangan naluri 

pengetahuan pada kinerja. Semakin baik pengetahuan seseorang maka 

semakin baik pula kinerja yang nantinya dihasilkan tergantung dari cara 

membawanya saat diperusahaan atau saat mengemban tugas dari atasan. 

Sedangkan menurut Moeheriono (2009) menyatakan bahwa pengetahuan 

seseorang akan terlatih ketika dia mengikuti segala aktifitas yang 

disediakan atau diadakan oleh perusahaan seperti, pelatihan dan 

pengembangan karir. Tanpa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 

oleh perusahaan maka karyawan tidak akan pernah mengetahui sejauh 

mana pengetahuan mereka akan bidangnya. 

Menurut Boreham (2004) Pengetahuan karyawan akan menentukan 

hasil dalam mengemban tugasnya yang diberikan kepadanya, karyawan 



yang mempunyai pengetahuan akan lebih mudah mengakses suatu 

informasi tentang pekerjaannya, kemudian akan membantu untuk 

mencapai target dari perusahaan. Namun, bagi karyawan yang belum 

memiliki pengetahuan yang mempuni, maka saat bekerja akan 

mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya, dan tidak akan tepat 

sasaran. 

Hal ini akan memperlambat kinerja dari perusahaan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sehingga dapat  disimpulkan bahwa 

karyawan yang berpengetahuan kurang, akan mengurangi efisiensi. Maka 

dari itu, karyawan yang memiliki pengetahuan yang cukup akan 

diperbaiki terus menerus  untuk diperbaiki dan dikembangkan melalui 

berbagai pelatihan, agar tidak merugikan perusahaan. Pengetahuan 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Pengetahuan tentang pekerjaan yang mempuni. 

b. Pengetahuan adalah dasar dari menyerap informasi yang dengan 

sangat gampang untuk diketahui. 

c. Mampu menggunakan pengetahuannya secara teratur tentang berbagai 

informasi yang telah didapatkan. 

2. Keterampilan (skill)  

Hal yang tidak kalah penting adalah faktor keterampilan karyawan, 

karena karyawan yang memiliki keterampilan bekerja dengan benar, 

maka akan memberikan kemudahan dalam pencapaian tujuan organisasi, 

sebaliknya jika karyawan tidak mempunyai keterampilan yang baik akan 



memperlambat tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap karyawan yang 

baru dalam bekerja akan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan 

keteranpilan yang dimiliki agar segala tugas yang diberikan kepada 

karyawan tidak akan terjadi keterlambatan untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya. 

Keterampilan adalah kemampuan karyawan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan. Lebih lanjut tentang keterampilan Yunus (2012) 

keterampilan adalah bagian dasar yang dibutuhkan oleh karyawan untuk 

melaksanakan  rangkaian tugas yang diemban baik secara pengalaman 

pribadinya atau pengalaman ketika bekerja. Kemampuan karyawan akan 

terlihat ketika mampu menjalankan segala aktifitas dan tugasnya secara 

teratur, seperti menjalankan berbagai rancangan pekerjaan, dan memiliki 

kemampuan untuk komonikasi yang mudah dimengerti.  

Keterampilan adalah sesuatu yang berlandaskan atas hasil yang 

dilakukan oleh karyawan. Menurut Moeheriono (2009) menyatakan 

bahwa karyawan dikatakan terampil saat bekerja  akan terlihat sejauh 

mana ia mengembangkan pengalaman yang dimilkinya, karena atas dasar 

pengelaman karyawan akan terampil dalam melaksanakan tugas yang 

dibenbankan padanya. Ada lima dimensi keterampilan yang harus 

dimiliki oleh semua individu yaitu sebagai berikut: 

a. Keterampilan menjalankan tugas (Task-skills), yaitu keterampilan 

untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat 

kerja. 



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

keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang 

muncul di dalam pekerjaan. 

c. Keterampilan mengambil tindakan (Contingency management skills),  

yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila  

timbul suatu masalah di dalam pekerjaan. 

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

keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan 

lingkungan kerja. 

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

beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. 

3. Sikap (attitude)  

Hal yang tidak kalah penting yang diperlukan oleh karyawan 

adalah memiliki sikap yang baik. Karyawan tidak akan mampu 

menjalankan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya tanpa memiliki 

sikap yang jujur dan adil pada dirinya sendiri, sikap adalah sesuatu yang 

berkenaan dengan perilaku seorang karyawan ketika bekerja dan 

memiliki kedewasaan yang tinggi ketika mendapatkan pekerjaan yang 

dijalankannya selama bekerja diperusahaan. 

Konsep diri pada karyawan di perusahaan ini adalah rasa percaya 

diri, kesabaran, dan pengendalian diri (emosi). Hal ini terlihat dari 

pegawai yang memiliki konsep diri yang baik, baik itu percaya diri, 

kesabaran dalam melakukan pekerjaan, ataupun pengendalian diri/emosi, 



sehingga mereka dapat melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut 

dengan pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan menurut (Moeheriono, 

2009) sikap karyawan menentukan akan kerja mereka serta mampu 

memiliki sikap yang unggul dan terpuji dalam melakukan aktifitas pada 

pekerjaannya. 

E. Kompetensi Pada Organisasi 

Kompetensi adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan berbagai 

aspek yang terkait pada perilaku karyawan yang berkenaan dengan 

keperibadiannya, kesopanana. Oleh karena itu, kompetensi akan berjalan 

dan tidak tergantung dari perusahaan yang menjalankannya, dan perusahaan 

memiliki kemampuan untuk selalu mengidentifikasi kemampuan dari 

karyawaanya dalam bekerja. Sehingga kompetensi akan terlihat bermanfaat 

pada organisasi jika sudah diterapkan betul oleh perusahaan. 

Perusahaan akan memiliki prestasi yang tinggi ketika mampu 

memilih karyawan yang mempunyai prestasi yang sangat unggul dan dapat 

bekerja sesaui arahan yang ditetapkan. Dengan kata lain, karyawan mampu 

memiliki sifat untuk unggul dalam bekerja dan mempunyai keinginan untuk 

menciptakan prestasi dalam bekerja, maka parameter perusahaan sangat 

jelas untuk memilih karyawan yang baik dan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan kerja yang cepat. Dengan demikian, perusahaan akan mampu 

mencapai tujuan yang sangat cepat ketika kebutuhan mendasar perusahaan 

terpenuhi dengan memiliki karyawan yang selalu terampil dan memberikan 

efek yang positif pada kemajuan perusahaan. 



Kompetensi yang baik pada perusahaan akan menentukan 

keunggulan prestasi kerja pada karyawan. Artinya, perusahaan diwajibkan 

memiliki kompetensi inti (core competency) yang nantinya akan 

memberikan kemudahan kepada karyawan dalam bekerja. Kompetensi inti 

adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh karyawan yang akan membuat 

perusahaan lebih mudah mencapai target. Kompetensi inti merupakan 

komponen awal untuk membentuk misi dan visi perusahaan. 

F. Manfaat Penggunaan Kompetensi 

Penerapan kompetensi sejatinya sudah sejak dulu diterapkan 

diberbagai perusahaan khususnya pada bidang manajemen sumber daya 

manusia dengan tujuan untuk memberikan pengarahan dan pelatihan pada 

karyawan saat mereka bekerja. (Sutrisno, 2009) menyatakan bahwa konsep 

kompetensi menjadi semakin populer dan sudah banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai alasa yaitu: 

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin di capai dalam hal 

ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan 

mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karateristik apa saja yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh 

langsung dengan kinerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu 

dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subjektif dalam  

bidang sumber daya manusia. 

2. Alat seleksi karyawan penggunaan kompetensi standar sebagai alat 

seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan 



yang terbaik. Dengan penjelasan terhadap perilaku efektif yang 

diharapkan dari karyawan, kita dapat mengarahkan pada sasaran yang 

selektif serta mengurangi biaya rekrutmen yang tidak perlu. Caranya 

dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan setiap fungsi 

jabatan serta memfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang 

dicari. 

3. Memaksimalkan produktifitas tuntutan untuk menjadikan suatu 

organisasi ramping. Mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang 

dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan 

dalam keterampilan sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara 

vertikal maupun horizontal. 

4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi model kompetensi 

dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) 

yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih 

terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin 

keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang 

ditampilkan seorang karyawan. 

5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan dalam era perubahan yang 

cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat ceat berubah dan kebutuhan 

akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi 

memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah. 



6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi model 

kompetensi merupakan cara paling m udah untuk mengkomunikasikan 

nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam kerja  

karyawan. 

G. Teamwork (kerja Tim) 

Teamwork adalah kegiatan yang diselenggarakan secara 

berkelompok untuk menentukan tujuan diorganisasi secara bersama-sama 

dalam mewujudkan kerja yang lebih efesien dan efektif. Tercapainya tujuan 

dari kerja  tim  ini tergantung dari seorang manajer yang senantiasa 

memberikan berbagai komando, arahan, motivasi kepada bawahannya untuk 

dilaksanakan secara terorganisir (Sinambela, 2016). 

Kerja sama tim  atau teamwork didefinisikan Tarricone dan Luca 

(2002) sebagai proses yang memungkinkan orang biasa untuk mencapai 

hasil yang luar biasa. Sedangkan Scarnati (2001) menjelaskan bahwa tim  

memiliki tujuan bersama atau tujuan dimana anggota tim dapat 

mengembangkan keefektifan dan hubungan timbal balik untuk mencapai 

tujuan tim. 

Darmanto (2016) mengungkapkan beberapa ciri tim yang efektif 

yaitu sebagai berikut; 

1. Tujuan yang sama 

Setiap tim yang bekerja dianjurkan untuk memiliki tujuan yang selarasa 

antara satu samaa lain dan mengerti tujuan awal ketika mendapatkan 

pekerjaan. 



2. Antusiasme yang tinggi 

Setiap karyawan yang bekerja secara tim harus memiliki sifat yang 

antusiasme tinggi untuk mengatakan kendala-kendala pekerjaan 

karyawan juga diberi kesempatan untuk menunjukkan keahlian. 

3. Peran dan tanggung jawab yang jelas 

Para tim dianjurkan untuk memiliki sikap tegas pada pekerjaan yang 

dilakukan dan mampu memiliki perilaku yang yang bertanggung atas 

pekerjaanya dan setiap tim memiliki sikap untuk saling berkontribusi 

dalam mejalankan tugas secara bersama-sama. 

4. Komunikasi yang efektif 

Setiap karyawan diharapkan memiliki komonikasi yang mudah 

dimengerti oleh seluruh tim, agar ketika menyampaikan idea tentang 

tujuan pekerjaan lebih mudah dimengerti dan dipahami. 

5. Resolusi Konflik 

Setiap anggota tim ketika terjadi konflik saat bekerja, maka mampu 

meredam konflik yang terjadi secara tiba-tiba dan semua tim mampu 

menyelesaikan konflik dengan baik dan teraarah. 

6. Shared power 

Pada kesempatan tertentu disetiap tim yang bekerja untuk diberikan 

kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin tim, tujuannya adalah 

untuk melihat para anggota peran dan tanggung jawabnya ketika 

memimpin pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. 



Kemampuan tim  yang terdiri dari berbagai karyawan dengan 

berbagai keahlian yang berbeda yang saling menunjang akan lebih m udah 

bekerja sama mencapai tujuan. Berbagai keahlian yang berbeda tersebut 

dapat saling menunjang sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih 

cepat diselesaikan. Anggota tim dengan keahlian yang berbeda juga bisa 

saling memperluas perspektif dan memperkaya keahlian masing-masing 

apreasiasi. Tiap anggota yang telah berhasil melakukan apa yang menjadi 

tanggung jawabnya dengan baik atau telah memberikan kontribusi positif 

bagi keuntungan tim pantas mendapatkan apresiasi. 

Teamwork dilakukan karena pada saat ini tekanan persaingan 

semakin meningkat, para ahli menyatakan bahwa keberhasilan organisasi 

akan semakin bergantung pada teamwork daripada bergantung pada 

individu-individu yang menonjol. Konsep tim maknanya terletak pada 

ekspresi yang menggambarkan munculnya sinergi pada orang-orang yang 

mengikatkan diri dalam kelompok yang disebut dengan tim (Marpaung, 

2014). Sedangakan menurut (Sinambela, 2016) menyatakan bahwa 

teamwork merupakan akumulasi dari proses dan kinerja dari setiap 

karyawan yang memiliki sikap sinergis, maka semakin tinggi kekuatan 

teamwork dari karyawan akan meningkatkan kekuatan pada sebuah tim. 

Pernyataan di atas diperkuat Chiocchio e t al. (2011) kerja tim 

(teamwork) adalah bentuk kerja  dalam kelompok yang harus diorganisasi 

dan dikelola dengan baik. Tim beranggotakan orang-orang yang memiliki 

keahlian yang berbeda-beda dan dikoordinasikan untuk bekerja sama 



dengan pimpinan. Terjadi saling ketergantungan yang kuat satu sama lain 

untuk mencapai sebuah tujuan atau menyelesaikan sebuah tugas. Dengan 

melakukan teamwork diharapkan hasilnya melebihi jika dikerjakan secara 

perorangan. 

Weaver et al. (2010) menyatakan teamwork adalah kelompok yang 

usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada 

jumlah masukan individual. Teamwork menghasilkan sinergi positif melalui 

usaha yang terkoordinasi. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang 

dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja perindividu di suatu 

organisasi ataupun suatu perusahaan. Tercipatnya kinerja yang baik pada 

karyawan tergantung dari cara mereka menggunakan seluruh anggota tim  

untuk selalu aktif dalam bekerja  dan menciptakan tujuan pekerjaan secara 

bersama dan saling menjaga kekompakan kerja (Tang, 2007). 

Teori yang dikemukakan oleh Weaver et al. (2010) senada dengan 

teori tim yang efektif yang dikemukakan oleh Smither, Houston, McIntire  

(1996). Manurut Smither, Houston, McIntire (1996), tim yang efektif adalah 

sebuah tim yang memungkinkan anggotanya untuk bisa menghasilkan 

penyelesaian tugas yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan hasil 

kerja perorangan karena hasil kerjanya merupakan hasil dari kontribusi 

anggota-anggota tim secara bersama-sama. 

Berdasarkan kajian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

teamwork adalah sekelompok karyawan yang melakukan suatu pekerjaan 

yang ditugaskan oleh manajer atau pemimpin kepada mereka dan 



pelaksanaan pekerjaan selalu mengedepankan kebersamaan, saling percaya 

satu sama lain dan selalu mendukung kegiatan yang diselenggarakan. 

Dengan kinerja kelompok yang baik akan mengoptimalkan kinerja  

kelompok dan memberikan kepuasan antar sesama tim. 

Williams et al. (2006) membagi ada 5 (lima) hal yang 

menunjukkan peranan anggota dalam membangun kerja  tim  yang efektif,  

yaitu:  

1. Para anggota mengerti dengan baik tujuan tim dan hanya dapat dicapai 

dengan baik pula dengan dukungan bersama, dan oleh karena itu 

mempunyai rasa saling ketergantungan, rasa saling memiliki tim dalam 

melaksanakan tugas. 

2. Para anggota menyumbang keberhasilan tim dengan menerapkan bakat 

dan pengetahuannya untuk sasaran tim, dapat bekerja  dengan secara 

terbuka, dapat mengekspresikan gagasan, opini dan ketidaksepakatan, 

peranan dan pertanyaannya disambut dengan baik. 

3. Para anggota berusaha mengerti sudut pandang satu sama lain, didorong 

untuk mengembangkan keterampilannya dan menerapkan pada 

pekerjaan, untuk itu mendapat dukungan dari tim. 

4. Para anggota mengakui bahwa konflik adalah hal yang normal, atau hal 

yang biasa, dan berusaha memecahkan konflik tersebut dengan cepat dan 

konstruktif (bersifat memperbaiki). 

5. Para anggota berpartisipasi dalam keputusan tim, tetapi mengerti bahwa 

pemimpin mereka harus membuat peraturan akhir setiap kali tim tidak 



berhasil membuat suatu keputusan, dan peraturan akhir itu bukan 

merupakan persesuaian. 

Sedangkan menurut (Hariandja, 2002) ada 3 (tiga) tipe tim, yaitu: 

1. Problem solving team  

Tim yang telah dibentuik mampu mengatasi berbagai masalah yang 

muncul dan memiliki upaya untuk memperbaiki kinerjanya. Tujuan 

dibentuknya suatu tim kerja adalah untuk memperkecil masalah yang 

timbul saat melakukan pekerjan.  

2. Self managed team  

Tim yang telah dibentuk oleh perusahaan nantinya akan mampu 

mengatur timnya dari berbagai masalah yang timbul dan saling memiliki 

pengertian untuk mengatur keja dari tim itu sendiri. 

3. Cross functional team  

Tim ditujukan untuk menyelesaikan berbagai tugas yang telah diberikan 

oleh perusahaan secara khusus, misalnya mampu mengembangkan idea 

pekerjaan. 

Menurut Johnson dan Johnson (dalam Smither, Houston, dan 

Mclntire, 1996), ada 5 dimensi dalam model efektifitas tim yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi anggota tim dan mengidentifikasikan 

kekuatan serta kelemahan yang ada di dalam tim, yaitu: 

1. Pemahaman, relevansi, dan komitmen pada tujuan 

Setiap anggota tim harus memahami tujuan tim secara jelas dan memiliki 

kemauan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tim karena tujuan tim adalah 



merupakan hasil dari tujuan bersama dimana tujuan tim pada akhirnya 

akan mendorong terwujudnya kerjasama dalam tim sehingga kerjasama 

dalam tim mampu untuk meningkatkan prestasi, produktivitas, dan 

menciptakan hubungan kerja yang positif diantara sesama anggotanya. 

2. Komunikasi mengenai ide 

Tim yang efektif mampu berkomonikasi satu arah dan lebih 

memfokuskan se  pada ide pekerjaan. Dengan demikian, seorang tim saat 

berkomonikasi ketika memberikan tugasnya pada anggota tim yang lain 

lebih mudah dipahami. 

3. Partisipasi Pemimpin 

Setiap tim yang ada di tim dianjurkan untuk selalu ikut berpartisipasi 

dalam mendistribusikan pekerjaanya agar semua tim lebih mudah 

menjalankan pekerjaanya. 

4. Fleksibel dalam Memutuskan 

Tim yang telah dibentuk mampu fleksibel dalam pekerjaan apapun dan 

tidak mempunyai sifat untuk menolak pada pekerjaan yang telah 

diberikan kepada semua tim, dan mampu memutuskan pekerjaan yang 

telah dikerjakan tinggal memutuskan untuk bekerja secara baik dan 

efektif. 

5. Manajemen konflik yang konstruktif 

Tim yang tidak efektif sering mencoba untuk mengabaikan atau menekan 

konflik, sedangkan tim yang efektif dapat menggunakan konflik dengan 

cara yang konstruktif. Ketika dikelola dengan baik, konflik dapat 



menyebabkan pengambilan keputusan yang baik pula yakni memecahkan 

masalah dengan lebih kreatif, dan jum lah partisipasi anggota tim yang 

lebih tinggi. 

H. Kinerja (Performance) 

Kinerja adalah pencapaian seseoarang atau kelompok diperusahaan 

saat mengembangkan tugas pekerjaan dengan baik untuk sasaran 

perusahaan yang berskaitan dengan ketentuan yang telah dibuat oleh 

perusahaan yang sesuai dengan norma dan aturan yang tertera 

(Wibowo;2016). Selanjutnta  Darmayanti e t al. (2014) kinerja adalah hasil 

atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kreteria  

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Gomes (2005) mengemukakan bahwa karyawan yang telah 

memperoleh hasil kinerja yang baik diperusahaan tergantung bagaimana 

seorang karyawan mencerminkan sikap yang sopan dan selalu 

mengharapkan prestasi yang digapai untuk tujuannya. Kepuasan kerja  

karyawan biasanya akan tercatat diperaturan yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Sehingga karyawan mampu selalu mampu menunjukkan 

prestasi kerja yang tinggi. 

Gibson et al. (2006) mengemukakan bahwa kinerja merujuk pada 

tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses 



jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. (Hersey dan 

Blanchard, 1993) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil yang telah 

capai seseorang dengan menggunakan media tertentu. Definisi ini 

menekankan bahwa seseorang karyawan tidak dapat sukses mencapai 

kinerjanya tanpa bantuan suatu media berupa sarana lainnya yang 

berpengaruh pada dirinya baik intrinsik ataupun ekstrinsik. 

1. Faktor Kinerja 

Mathis dan Jackson (2011) menyatakan ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi seseorang bekerja. Ketiga faktor tersebut diantaranya 

adalah : 

a. Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut. 

b. Tingkat usaha yang dicurahkan, dan 

c. Dukungan organisasi. 

Apabila ketiga komponen tersebut dimiliki karyawan akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja. 

Sebaliknya, kinerja berkurang apabila salah satu faktor tersebut 

dihilangkan atau tidak ada. 

Sebagai fungsi, kinerja tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan 

dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, serta dipengaruhi oleh 

keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Menurut model partner-

lawyer (Mangkuprawira, 2007). Kinerja individu pada dasarnya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: 

a. Harapan mengenai imbalan 



b. Dorongan 

c. Kemampuan, kebutuhan dan sifat 

d. Persepsi terhadap tugas 

e. Imbalan internal dan eksternal, dan 

f. Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. 

Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, 

diantaranya adalah : 

a. Kemampuan 

b. Keinginan, dan 

c. Lingkungan. 

Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang 

harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta  

mengetahui pekerjaannya. Tanpa mengetahui ketiga faktor ini kinerja yang 

baik tidak akan tercapai. Dengan kata la in, kinerja individu dapat 

ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan atau kemampuan. 

2. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi untuk menilai 

kinerja karyawannya. Tujuan dilakukan penilain kinerja secara umum 

adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dalam upaya 

memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas organisasi, 

khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap pegawai seperti 

tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan pelatihan. Saat ini dengan 

lingkungan bisnis yang bersifat dinamis penilaian kinerja merupakan 



sesuatu yang sangat berarti bagi organisasi. Organisasi dituntut memilih 

kreteria secara subyektif maupun obyektif. Kreteria kinerja secara obyektif 

aalah evaluasi kinerja terhadap standar-standar spesifik, sedangkan ukuran 

secara subyektif adalah seberapa baik seseorang karyawan bekerja  secara 

keseluruhan. 

Penilaian kinerja menurut Mathis dan Jackson (2011) adalah proses 

evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan, ketika dibandingkan 

dengan satu set standar dan kemudian mengkom unikannya dengan para 

karyawan. Penilain kinerja tersebut juga sebagai penilaian karyawan, 

evaluasi karyawan, tinjuan kinerja, evaluasi kinerja dan penilaian hasil 

pedoman. 

Penilaian kinerja menurut Armstrong dan Taylor (2014) adalah 

sebagai berikut: ukuran dihubungkan dengan hasil, hasil dapat dikontrol 

oleh pemilik pekerjaan, ukuran obyektif dan observabel, data dapat diukur, 

ukuran dapat digunakan dimanapun. Penilaian kinerja pada dasarnya 

merupakan bagian yang terintegrasi dengan manajemen kinerja. Dengan 

menerapkan maka kinerja sesuai dengan objektif tiap-tiap unit organisasi 

dan tujuan setrategis organisasi.  

Menurut Rivai (2011) Penilaian kinerja adalah proses evaluasi 

seberapa baik karyawan mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set 

standar dan kemudian mengkomunikasikan dengan para karyawan. 

Penilaian kinerja diebut juga sebagai penilaian karyawan, evaluasi 

karyawan, tinjuan kinerja, evaluasi kinerja dan penilaian hasil pedoman. 



Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan bagaian terintegrasi dengan 

manajemen kinerja. Dengan menerapkan maka kinerja sesuai dengan 

objektif tiap-tiap unit organisasi. Spencer dan Spencer (2008) menyatakan 

bahwa banyak peneliti menulis faktor yang mempengaruhi prestasi kerja  

karyawan meliputi unsur-unsur kompetensi dasar karyawan : orientasi 

pada hasil, dampak dan pengaruh, pemikiran konseptual, pemikiran 

analitis, insiatif, percaya diri, pengertian antar pribadi, orientasi pelayanan 

pelanggan, kepemimpinan, mencari informasi dan kerja sama. 

Dari pengertian yang disampaikan oleh Spencer tersebut dapat 

dikatakan bahwa prestasi kerja atau kinerja seseorang tidak dapat 

dipisahkan dari faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kinerja atau 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi baik buruknya kinerja dari. 

Pendapat mengenai hal-hal yang dapat berhubungan atau berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dinyatakan melalui teori atribusi yang bersifat 

eksternal atau disposisional dan bersifat eksternal atau situasional yang 

dapat dihubungkan dengan lingkungan seseorang. Faktor-faktor internal 

yang dimaksud adalah kemampuan, upaya (motivasi), kesulitan tugas atau 

nasib baik. Faktor eksternal lebih banyak dikaitkan dengan situasi di luar 

jangkuannya, juga faktor lain seperti perilaku, sikap, tindakan rekan kerja, 

bawahan atau pemim pin, kendala sum berdaya, keadaan ekonomi dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan menurut Dessler (2009) terdapat beberapa landasan 

bagi penerapan penilaian kinerja,  pertama, penilaian kinerja berperan 



secara integral dalam proses manajemen kinerja. Jika penilaian kinerja  

tidak dilakukan secara periodik maka perusahaan akan mengalami 

kesulitan dalam menjabarkan secara rinci tujuan setrategis perusahaan ke 

dalam tujuan spesifik karyawan. Kedua, penilaian kinerja dapat menjadi 

media bagi pimpinan dan pegawai untuk merencanakan perbaikan yang 

terjadi akibat deficiency penilaian. Ketiga, penilaian kinerja dapat 

digunakan sebagai refrensi untuk merencanakan promosi karir pegawai 

yang dilandasi oleh evaluasi kekuatan dan kelemahan karyawan dalam 

menjalankan aktivitas pekerjaan, keempat, penilaian kinerja memberikan 

pengaruh bagi peningkatan gaji dan juga keputusan pemimpin untuk 

memperomosikan jabatan karyawan. 

Secara rinci penilaian kinerja mempunyai indikator-indikator yang 

disajikan sebagai pedoman penilaian kinerja karyawan dan dijadikan pula 

sebagai rujukan atas hasil penilaian kinerja. Manfaat penilaian kinerja  

menurut Rivai (2011) adalah sebagai berikut:  

a. Perbaikan prestasi kerja 

b. Penyesuian kompensasi 

c. Keputusan penempatan 

d. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

e. Perencanaan dan pengembangan karir 

f. Memperbaiki kesalahan desain pekerjaan 

g. Kesempatan kerja yang adil 

h. Membantu menghadapi tantangan eksternal 



Berdasarkan manfaat diatas dapat dikatakan bahwa penilaian 

prestasi kerja yang dilakukan secara tidak tepat akan sangat merugikan 

karyawan dan perusahaan karena motivasi kerja karyawan dapat menurun 

karena hasil penilain kinerja yang tidak sesuai dengan hasil kerjanya. 

Dampak motivasi kinerja karyawan yang menurun adalah ketidakpuasan 

kerja yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya penilaian kinerja maka 

bagi karyawan yang bersangkutan dapat digunakan sebagai umpan balik 

tentang berbagai hal seperti kemampuan, ketelitian dan kekurangan yang 

nantinya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur rencana dan 

pengembangan karirnya. Sedangkan bagi perusahaan dapat digunakan 

sebagai acuan dalam pengambilan keputusan seperti pelatihan, rekrutmen, 

seleksi, promosi, imbalan serta aspek lain secara keseluruhannya dapat 

menjadikan proses manajemen sumberdaya manusia yang efektif. 

3. Standar Kinerja 

Kinerja karyawan sangat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai 

oleh perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu melakukan 

penilaian atau evaluasi kerja karyawannya. Menurut Wibowo dan Phil 

(2007) untuk dapat mengevaluasi para karyawan secara obyektif dan 

akurat diperlukan pengukuran tingkat prestasi mereka. Untuk itu 

diperlukan standar dalam mengukur tingkat prestasi karyawan. Terdapat 

beberapa cara untuk mengukur prestasi kinerja mempertimbangkan hal-hal 

berikut. 



a. Kuantitas 

Merupakan ukuran kuantitas yang melibatkan perhitungan dari proses 

atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan permasalahan 

jumlah keluaran yang dihasilkan sehingga untuk mengetahui tinggi 

rendahnya pretasi kerja karyawan maka realisasi hasil kerja karyawan 

tersebut dibandingkan dengan standar kuantitas yang diterapkan. 

b. Kualitas 

Merupakan ukuran kualita tif output yang mencerminkan indikator 

tingkat kepuasan yaitu penyelesain dari suatu pekerjaan. Walaupun 

standar kualita tif sulit diukur atau ditentukan tetapi ini penting sebagai 

acuan pencapain sasaran penyelesaian suatu pekerjaan. 

c. Ketepatan Waktu 

Merupakan suatu jenis khusus dari ukuran kuantitatif yang menentukan 

ketepatan waktu penyelesaian kegiatan. Dalam hal ini penerapan 

standar waktu biasanya ditentukan berdasarkan pengalaman-

pengalaman sebelumnya. 

Menurut Russell (2005) mengajukan 6 kreteria primer yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja, diantaranya adalah: 

a. Quality; merupakan tingkat sejuah mana proses atau hasil pelaksanaan 

kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang 

diharapkan 

b. Quantity; merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya dalam jutaan 

rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. 



c. Timeliness; adalah tingkat sejauh mana kegiatan diselesaikan pada 

waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain 

serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. 

d. Cost-effectiveness; adalah tingkat sejauh mana penggunaan daya 

organisasi (manusia, keuangan, tekhnologi, material) dimaksimalkan 

untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap 

unit penggunaan sumber daya. 

e. Need for Supervision; merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja  

dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan 

pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang 

diinginkan. 

f. Interpersonal impact; merupakan tingkat sejauh mana 

karyawan/pegawai memelihara harga diri, nama baik dan kerjasama di 

antara rekan kerja dan bawahan. 

Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2006) mengajukan 3 

kreteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja yaitu, (1) Kualitas 

kerja adalah mutu yang harus dihasilkan dalam pekerjaan; (2) Kuantitas 

kerja adalah jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai dalam pekerjaan; 

(3) Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun 

tidak menyenangkan terhadap obyek, individu maupun peristiwa. 

Menurut Simamora (2004) ada beberapa persyaratan standart 

kinerja yang harus dipenuhi dalam pekerjaan, yaitu (1) S tandar kinerja  

yang harus relevan dengan individu dan organisasi; (2) Standar kinerja  



harus stabil dan dapat diandalkan; (3) Standar kinerja harus memberdakan 

antara pelaksanaan pekerjaan yang baik, sedang, atau buruk; (4) Standar 

kinerja harus dinyatakan dalam angka; (5) Standar kinerja harus dapat 

diukur; (6) Standar kinerja harus dipahami oleh karyawan/pegawai dan 

penyelia dan (7) standar kinerja harus memberikan penafsiran yang tidak 

mendua. 

I. Hubungan Antar Variabel 

Berdasarkan hasil penelita ian (Rapareni, 2013). Hasil dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi terhadap Kinerja Karyawan berpengaruh, 

apabila kinerja karyawan sudut pandang Kom petensi komunikasi (bijaksana 

dan kesopanan, penerimaan umpan balik, berbagi informasi, memberikan 

informasi tugas, dan mengurangi ketidakpastian tugas), maka dapat dicapai 

manakala disepakati oleh para karyawan yang saat ini dilakukan. 

Rapareni (2013) Kompetensi komunikasi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja dimana (α) sing = 0,000 (α < 0,05) dengan 

besarnya pengaruh adalah 0,727 (72,7%), sedangkan variabel kecerdasan 

emosional juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja  

karyawan dimana (α) sing = 0,000 (α < 0,05) dengan besarnya pengaruh 

adalah 0,614 (61,4%) begitupun dengan variabel budaya organisasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dimana (α) 

sing = 0,000 (α < 0,05) dengan besarnya pengaruh adalah 0,21 (21%). 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, ternyata yang lebih 



berpengaruh terhadap kinerja adalah Kom petensi komunikasi dari pada 

kecerdasan emosional dan budaya organisasi sebesar 72,7%. 

Darmayanti et al. (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh dari kompetensi terhadap kinerja pegawai. Besar sumbangan 

pengaruh dari kompetensi intelektual terhadap kinerja pegawai adalah 

19,20% dan koefisien Pyx1 sebesar 43,80% dengan nilai p-value Pyx1 = 

0,000 < alpha (α) = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kompetensi intelektual yang dimiliki pegawai akan semakin meningkatkan 

kinerja pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Gianyar. 

Hasil penelitian Koswara dan Rasto (2016) Persamaan regresi 

linear yang menunjukkan pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru 

adalah Ŷ= 27,712+0,320 (X). Tanda positif (+) menunjukkan hubungan 

antara variabel berjalan satu arah artinya semakin tinggi kompetensi guru, 

maka semakin tinggi pula kinerja guru. Uji hipotesis menunjukkan nilai 

Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel dengan α = 0,05. Dengan demikian 

kompetensi guru berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. 

Berdasarkan nilai koefisien determinasi, besarnya pengaruh kepuasan kerja  

terhadap kinerja guru adalah sebesar 36,47%. 

Berdasarkan hasil penelitian Marpaung (2014). Pengujian hipotesis 

statistik dilakukan dengan uji t dan diperoleh signifikansi sebesar 0,006 < 

0,05, maka secara parsial teamwork berpengaruh signifikan terhadap 

performans Pegawai Koperasi di Sekjen Kemdidbud Senayan Jakarta. 



Berdasarkan hasil penelitian Kadafi (2010). Dari persamaan 

tersebut dapat dijelaskan bahwa kerjasama tim mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kinerja pegawai pada lembaga keuangan mikro. Nilai 

positif, hubungan antara kerjasama tim dengan kinerja pegawai searah 

artinya jika kerjasama tim maka kinerja yang dihasilkan akan mengalami 

peningkatan. ini menunjukkan peranan yang sangat penting antara 

kerjasama tim dan orientasi hasil terhadap kinerja. 

Berdasarkan penelitian Safitri dan Amri (2012) dapat dijelaskan 

bahwa pengaruh langsung gaya kepemimpinan demokrasi terhadap 

kepuasan kerja sebesar - 0,136, sedangkan pengaruh tidak langsung 

terhadap kinerja melalui kepuasan kerja sebesar 0,266, pengaruh langsung 

kerjasama tim terhadap kepuasan kerja sebesar 0,341 sedangkan pengaruh 

tidak langsung terhadap kinerja melalui kepuasan kerja sebesar 0,348, 

pengaruh langsung gaya komunikasi berstruktur terhadap kepuasan kerja  

sebesar 0,151 sedangkan pengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja sebesar 0,121, sedangkan pengaruh langsung kepuasan kerja  

terhadap kinerja adalah sebesar 0,282. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengaruh langsung dan tidak langsung terbesar dalam penelitian ini adalah 

pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja 

J. Kerangka Pikir Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah secara sistematis dalam alur 

metode penelitian yang baik, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

yang akan dicapai. Kerangka konseptual penelitian yang akan dicapai. 



Kerangka konseptual penelitian secara komprensif perlu dibangun dengan 

mendasarkan kepada fakta masalah yang ada. Keterkaitan variabel secara 

teoritis, kajian penelitian sebelum nya. Kerangka konseptual yang akan 

dibangun dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang 

penelitian yang akan dilakukan penulis secara keseluruhan. 

Dari uraian yang disampaikan, maka model penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 
Kerangka Konseptual 
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K. Hipotesis 

Hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara dari penelitian 

terdahulu dan rumusan masalah penelitian yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Dimana rumusan masalah dalam penelitian telah menyatakan 

dalam bentuk sebuah kalimat (Sugiyono, 2011). Berdasarkan hasil 

Kompetensi Kinerja Karyawan 

Teamwork  



penelitian terdahulu dan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik sebuah 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu; 

Berdasarkan hasil penelitaian (Rapareni, 2013). pengaruh 

kompetensi terhadap Kinerja Karyawan, apabila peningkatan kinerja  

karyawan menurut sudut pandang Kompetensi komunikasi (bijaksana dan 

kesopanan, penerimaan umpan balik, berbagi informasi, memberikan 

informasi tugas, dan mengurangi ketidakpastian tugas), maka dapat dicapai 

manakala disepakati oleh para karyawan yang saat ini dilakukan. 

H1; kompetensi secara langsung berpengaruh terhadap kinerja karywan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) 

Berdasarkan tabel uji t, dapat dilihat bahwa nilai t hitung kerjasama tim 

adalah 8.484 > dari t hitung kompetensi yaitu 0.558 dan nilai signifikansi 

kerjasama tim yaitu 0.000 < dari alpha yaitu 0.05. Hal ini berarti kerjasama 

tim memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan kompetensi 

terhadap kinerja PNS. 

H2; kompetensi secara langsung berpengaruh terhadap teamwork 

Berdasarkan hasil penelitian Kadafi (2010). Dari persamaan 

tersebut dapat dijelaskan bahwa kerjasama tim mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kinerja pegawai pada lembaga keuangan mikro. Nilai 

positif, hubungan antara kerjasama tim dengan kinerja pegawai searah 

artinya jika kerjasama tim maka kinerja yang dihasilkan akan mengalami 

peningkatan. ini menunjukkan peranan yang sangat penting antara 



kerjasama tim dan orientasi hasil terhadap kinerja pada lembaga keuangan 

mikro. 

H3; Teamwork secara langsung berpengruh terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian Weaver et al. (2010) sistem kerja 

berbasis tim bersifat persasive di tempat kerja, penggunaan sistem 

kolaboratif yang dirancang untuk memfasilitasi dan mendukung kerja  

sama tim adalah sebuah relativitas perkembangan terakhir. Pemahaman 

tentang bagaimana tim merangkul dan menggunakan sistem kolaboratif 

semacam itu - dan hubungan penggunaan tersebut dengan kualitas kerja  

tim dan kinerja tim - sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Kami 

menyajikan model teoretis di mana penggunaan sistem kolaboratif 

mengurangi kualitas kerja tim dan kinerja tim untuk tugas-tugas yang 

didukung oleh sistem. Kami secara empiris memvalidasi modal dalam 

setting di mana tim mapan menggunakan sistem kolaboratif secara 

sukarela selama periode bulan untuk melakukan tugas dengan outcames 

terukur. Temuan utama kami adalah bahwa sistem kolaboratif 

menggunakan intervensi antara kinerja tim kerja dengan kinerja untuk 

tugas-tugas yang didukung oleh sistem namun tidak untuk tugas yang tidak 

didukung. 

H4. Teamwork memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja 

karyawan. 

 




