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ABSTRACTCompetence and performance are the two
things are related to each other. Competence is the basic
capabilities that should be owned by every worker or
employee in a peruahaan or organizations in doing work
that charged him while the performance is the result of
work provided by the current in his company. In the
performance of service companies can be seen in the
diberian service by employees. A good competence will
have an impact on the good performance of the work both
in terms of the effectiveness and efiesieni of work. But a
bad or less competence not only have an impact on
ketidak-efektifan and efisiensian of the work but also
biased bedampak to worse things such as high workload or
decline in the level of job satisfaction of employees of even
the most severe was on the rise in the number of work
accidents.
Key words: competence, work, performance
INTISASRIKompetensi dan kinerja merupakan dua hal
yang saling terkait satu sama lain. Kompetensi
merupakah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh
setiap pekerja atau karyawan di sebuah peruahaan atau
organisasi dalam mengerjakan pekerjaan yang
dibebankan kepadanya sedangkan kinerja merupakan
hasil kerja yang diberikan oleh karywan pada
perusahaannya. Dalam perusahaan jasa kinerja dapat
terlihat dari layanan yang diberian oleh karyawannya.
Kompetensi yang baik akan berdampak pada baiknya
kinerja dari pekerjaan tersebut baik dari segi efektifitas
dan efiesieni kerja. Akan tetapi kompetensi yang buruk
atau kurang bukan hanya berdampak pada ketidakefektifan dan ketidak-efisiensian pekerjaan tetapi juga
bias bedampak kepada hal yang lebih buruk seperti
tingginya beban kerja atau turunnya tingkat kepuasan
kerja karyawan bahkan yang paling parah adalah pada
naiknya angka kecelakaan kerja.
Kata kunci: kompetensi, kerja, kinerja

PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari hari, mau tidak mau kita
akan berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi
kebutuhan hidup kita. Hal ini terjadi karena tidak ada

manusia yang dapat memenuhi kebutuhanya sendiri.
Oleh karena itu kita memerlukan orang lain dalam
pemenuhan kebutuhannya tersebut. Sekarang ini sudah
banyak kita temui perusahaan atau organisasi yang
menyediakan jasa dalam pemenuhan kebutuhan tersebut
yang lazim kita sebut sebagai perusahaan jasa.
Perusahaan ini mencoba memberikan jasa atau
pemenuhan kebutuhan kita akan sesuatu hal, misalnya
rumah makan yang meyedikan makanan atau bengkel
yang memberikan jasa perbaikan kendaraan.
Dalam perusahaan jasa tersebut, konsumen
terkadang memberikan penilaian akhir dari pelayanan
yang mereka dapatkan yaitu puas atau tidak puas.
Tingkat kepusan konsumen atau pelanggan ini
didapatkan dari perbandingan antara harapan
(expentation) dan kenyataan (reality) dari pelayanan
yang mereka dapatkan. Apabila harapan dan kenyataan
pelayanan yang mereka dapatkan sama baiknya maka
konsumen akan merasakan kepuasan.
Kepuasan sesungguhnya tidak tercipta dengan
mudah. Terdapat banyak hal yang membuat sebuah
layanan menghasilkan tingkat kepuasan yang baik. Salah
satunya adalah kompetensi dari pihak yang memberikan
pelayanan dalam hal ini para karyawan. Meskipun
demikian
banyak
perusahaan
yang
kurang
memperhatikan
peningkatan
kompetensi
para
karyawannya dan bahkan disisi lain perusahaan terus
meningkatkan ekspeksi mereka tentang pelayanan yang
harus diberikan karyawannya dan tingkat pelayanan
yang
mesmikin
tinggi
sebagai
tolak
ukur
keberhasilannya. Standar penilaian yang tinggi yang
tidak diikuti oleh peningkatan kualitas kompetensi dari
karyawan menyebabkan kinerja yang semaik buruk.
Kompetensi adalah kemampuan dasar yang
harus dimiliki oleh setiap karyawan dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh
perusahaan sesuai dengan pekerjaannya. Dalam
pekerjaan seorang karyawan pasti memiliki tugas dasar
dan tugas tambahan yang harus dikerjakan selain dari itu
pekerja atau karaywan juga diberikan tanggung jawab
dalam pelaksanaan tugasnya tersebut. Perusahaan
biasanya memberikan tugas dan tanggung jawab ini
secara tertulis dan diberikan pada saat awal
memperkerjakan karwan tersebut.
Selain dari itu kemampuan dasar yang harus
dimiliki, kompetensi juga dianggap sebagai sesuatu hal
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yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan
pekerjaannya. Jadi selain dianggap sebagai persyaratan
utama, yaitu dalam hal ini kemampuan dasar, kompetensi
dianggap lebih jauh lagi sebagai hal yang wajib ada atau
wajib dimiliki oleh karyawan dalam melakukan
pekerjaannya.
Akan tetapi apabila kita melihat dari sudut
pandang manajemen, kompetensi juga dipakai sebagai
ukuran atas penilaian kemampuan seseorang dalam
mengerjakan pekerjaannya. Kompetensi juga merupakan
hal yang menjadi salah satu persyaratan diterima atau
ditolaknya seorang pelamar dalam proses rekrutmen dan
seleksi oleh karena itu dalam pembuatan lowongan
pekerjaan
biasanya
perusahaan
menyertakan
persyaratan minimal yang dibuuthkan dalam penerimaan
karyawan yang mereka inginkan. Selain dari persyaratan
pendidikan atau fisik persyaratan yang lain adalah
kompetensi yang diharapkan seperti kemampuan bahasa
asing atau kemampuan dalam mengaplikasikan suatu
software.
Dalam beberapa kasus, terkadang kompetensi
juga disebut sebagai keungulan seseorang dibandingkan
orang lain dalam hal ini kompetensi dipakai sebagai
pembeda. Seperti yang telah diulas, bahwa kompetensi
adalah kemampuan wajib dan dasar yang harus dimiliki
dalam mengarjakan suatu pekerjaan. Seperti contih
dalam proses penerimaan karyawan baru atau
rekrutmen, apabila terdapat beberapa kandidat maka
perusahaan pasti akan memilih kandidat yang terbaik
saja. Begitu pula dalam proses promosi jabatan atau
penempatan atau disebut juga dengan staffing.
Dalam mementukan siapa yang menempati
posisi apa maka biasanya perusahaan akan memilih
karyawan terbaik, misalnya dalam promosi jabatan,
bukan hanya memiliki hasil kerja terbaik tahun lalu saja
akan tetapi perusahaan akan mempertimbangkan
karyawan yang juga memiliki kemampuan yang terbaik
dalam posisi barunya bahkan dalam beberapa kasus
promosi jabahan biasanya didahului dengan adanya
pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan atau kompetensi karywan yang akan naik
jabatan atau diterima dalam sutu posisi baru.
Peningkatan kompetensi karyawan dapat
dilakukan dengan banyak cara, beberapa diantaranya
adalah dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan
baik pelatihan langsung dan pelatihan tidak langsung
berkaitan dengan pekerjaaanya. Pendidikan tidak formal
yang dilakukan dikelas juga dapat dilakukan seperti
kursus atau pendalaman teori juga dapat meningkatkan
kompetensi pada karyawan dalam sebuah perusahaan.
Bahkan dalam beberapa kasus penempatan pada bagian
lain sebagai proses pemahaman suatu proses kerja juga
dapat dilaksanakan.
Lain halnya dengan kinerja, kinerja adalah hasil
pekerjaan dari seorang karyawan yang dihitung dalam
satu periode tertentu sehingga perusahaan dapat melihat
dan menilai kemampuan dari tiap karyawan dalam
mengerjakan tugas yang telah ditentukan oleh
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perusahan. Seorang karyawan dalam keseharian
pekerjaannya pasti disertai dengan tugas dan tangguang
jawab dan pada beberapa kasus juga disertai dengan
target seperti target penjualan dan lain sebagainya.
Untuk mengetahui apakah target, tugas dan tanggung
jawab sudah dilaksanakan dengan baik maka perlu
adanya ukuran keberhasilan tersebut. Kinerja adalah
hasil kerja yang dibuahkan dalam satu periode waktu
sehingga perusahaan dapat mengetahui ukuran atau
pencapaian kerja.
Meskipun
penilaian
kinerja
karyawan
merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan
setiap tahunnya dan biasanya perusahaan berharap
mendapatkan peningkatan kinerja maka penyebab atau
hal hal yang membuat kinerja menjadi baik dan atau
buruk juga harus mendapatkan perhatian perusahaan.
Perusahaan tidak dapat sekehendak hati berharap atau
memaksa adanya peningkatan kinerja tetapi tidak
menghiraukan faktor faktor penyebab terjadinya
peningkatan kinerja dalam hal ini salah satunya adalah
kompetensi. Jadi kompetensi dan kinerja merupakan hal
yang saling terkait dimana apabila kompetensi karyawan
baik atau meningkat maka lambat laun akan
meningkatkan juga tingkat kinerja karyawan.
Lalu seberapa kompetensi atau kemampuan
karyawan bener benar mempengaruhi kinerja dalam
pekerjaannya. Menurut Wijaya ( 2012: 12 ) Berdasarkan
hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh
hasil nilai t hitung untuk kemampuan (X1) adalah 3,019
dan menggunakan taraf signifikasi sebesar 5%; df=n-k-1
(25-2-1) = 22 dan uji satu sisi diperoleh t tabel yaitu =
1,717 yang berarti bahwa nilai t hitung > t tabel maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis yang
menyatakan ada pengaruh positif kemampuan (X1)
terhadap kinerja (Y) dapat diterima.
Dapat dilihat bahwa kompensasi atau
kemempuan dari karyawan memang memberikan
dampak atas kinerja dari para karyawan. Kemampuan
yang baik maka akan mempermudah karyawan dalam
pekerjaannya dan dengan kemempuan yang baik maka
akan meningkatkan tingkat kinerja yang dapat
dihasilkan. Walaupun dalam beberap penelitian
dinyatakan bahwa kinerja karyawan dapat ditigkatkan
dengan banyak cara.
Dalam beberapa penelitian memang terlihat
adanya hubungan antara kompensasi dan kinerja
karyawan, setidaknya menurut penelitian yang dilakukan
oleh Rumere (2016: 1) yang menyebutkan Pentingnya
kompensasi bagi karyawan, sangat berpengaruh
terhadap perilaku dan kinerjanya. Akan tetapi apakah
hanya kompensasi yang memengaruhi kinerja saja dan
apakah kompensasi hanya mempengaruhi kinerja saja
atauakah ada pengaruh yang dapat timbul dari
peningkatan kompetensi karyawan.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh
Mardiani (2015: 276) dinyatakan pada Hipotesa 2 yaitu
kepuasan kerja pegawai Bank Kalsel terbukti memberi
pengaruh pada kinerja pegawai Bank Kalsel. Artinya
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semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dirasakan
pegawai Bank Kalsel, maka akan semakin meningkatkan
kinerja yang ditunjukkan pegawai. Dapat terlihat bahwa
bukan hanya kompensasi saja kinerja dan oleh karena itu
tidak dapat dipastikan bahwa kinerja hanya terdampak
dari tinggi rendahnya kompensasi.

BAHAN DAN METODE
Pengertian Kompetensi
Menurut
Spenser
dan
Spenser
dalam
Moeheriono (2010:3) Kompetensi adalah karateristik
yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan
efektifitas kinerja individu yang memiliki hubungan
kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang
dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau
superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.
Berdasarkan dari definisi kompetensi ini, maka beberapa
makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai
berikut:
1. Karateristik dasar (underlyng characteristic)
kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang
mendalam dan melekat pada seseorang serta
mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada
berbagai keadaan tugas pekerjaan.
2. Hubungan kausal (causally related) berarti
kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk
memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika
mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan
mempunyai kinerja yang tinggi pula.
3. Kriteria (criterian referenced) yang dijadikan sebagai
acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan
memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik,
harus terukur dan spesifik atau terstandar.
Menurut Sutrisno (2011:202) Kompetensi
berasal dari kata competence yang artinya kecakapan,
kemampuan, dan wewenang, adapun secara etimologi,
kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian
atau keunggulan seseorang pemimpin atau staf
mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku
yang baik. Adapun dimensi-dimensinya berupa;
1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Pengetahuan organisasi
3. Reformasi kelembagaan.
Karakteristik Kompetensi
Menurut Spencer dan Spencer dalam Sutrisno
(2011:206), mengemukakan karateristik kompetensi
terdapat lima aspek, yaitu:
1. Motives, adalah sesuatu dimana seseorang secara
konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan.
Misalnya: orang memiliki motivasi berprestasi secara
konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang
member tantangan pada dirinya dan bertanggung
jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta
mengharapkan feedback untuk memperbaiki dirinya.
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2. Traits, adalah watak yang membuat orang untuk
berperilaku atau bagaimana seseorang merespons
sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya: percaya diri,
control diri, stress atau ketabahan.
3. Self concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki
seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada
responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang
dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang
melakukan sesuatu. Misalnya: seseorang yang dinilai
menjadi pimpinan seyogianya memilki perilaku
kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang
leadership ability.
4. Knowledge, adalah Informasi yang dimiliki seseorang
untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan
kompetensi yang kompleks. Skor atas tes pengetahuan
sering gagal untuk memprediksi kinerja sumber daya
manusia karena skor tersebut tidak berhasil mengukur
pengetahuan dan keahlian seperti apa seharusnya
dilakukan dalam pekerjaan. Tes pengetahuan
mengukur kemampuan peserta tes untuk memilih
jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat
apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan
berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.
5. Skills, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu
tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.
Misalnya, seorang programmer komputer membuat
suatu program yang berkaitan dengan SIM SDM.
Menurut Gordon dalam Sutrisno (2011:204)
Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep
kompetensi sebagai berikut:
1. Pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam
bidang kognitif. Misalnya: seorang karyawan
mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan
bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai
dengan kebutuhan yang ada diperusahaan.
2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalam kognitif
dan efektif yang dimiliki oleh induvidu. Misalnya:
seorang karyawan dalam melaksanakan harus
mempunyai pemahaman yang baik tentang karateristik
dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
3. Kemapuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh
induvidu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan
yang dibebankan kepadanya. Misalnya: kemampuan
karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap
efektif dan efisien.
4. Nilai (value) adalah suatu standar perilaku yang
telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu
dalam diri seorang. Misalnya: standar perilaku para
karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran,
keterbukaan, demokratis dan lain-lain).
5. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak
senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu
rangsangan yang datang dari luar, Misalnya: reaksi
terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan
gaji dan sebagainya.
6. Minat (interest) adalah kecenderungan seseorang
untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya:
melakukan aktivitas kerja.
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Menurut Ruky dalam Sutrisno (2011:208)
mengemukakan konsep kompetensi menjadi semakin
popular dan sudah banyak digunakan oleh perusahaanperusahaan besar dengan berbagai alasan, yaitu:
1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin
dicapai. Dalam hal ini, model kompetensi akan mampu
menjawab dua pertanyaan mendasar: ketrampilan,
pengetahuan dan karateristik apa saja yang dibutuhkan
dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang
berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. 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 kejelasan 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
untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan
wawancara seleksi pada perilaku yang dicari.
3. Memaksimalkan produktivitas. Tuntutan untuk
menjadikan suatu organisasi “ramping” mengharuskan
kita untuk mencari karyawan yang dapat
dikembangkan secara terarah untuk menutupi
kesenjangan dalam keterampilannya 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 sangat cepat, sifat dari suatu
pekerjaan sangat cepat 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 ini.
6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai
organisasi. Model kompetensi merupakan cara yang
paling mudah untuk untuk mengomunikasikan nilainilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus
dalam unjuk kerja karyawan.
Menurut Ruky dalam Sutrisno (2011:209)
hubungan kompetensi dan prestasi kerja adalah
kompetensi yang terdiri dari sejumlah perilaku kunci
yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran tertentu
untuk menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan.
Perilaku ini biasanya ditunjukkan secara konsisten oleh
para pekerja yang melakukan aktivitas kerja. Perilaku
tanpa maksud dan tujuan tidak bisa didefinisikan sebagai
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kompetensi. Sebagai contoh, pihak manajemen berjalanjalan dilingkungan kantor. Tanpa mengetahui mengapa
manajer berjalan-jalan dilingkungan kantor. Maksud dan
tujuan manajer berjalan-jalan di lingkungan kantor
tersebut dapat diasumsikan memantau suatu pekerjaan.
Menurut Palan dalam Fuad dan Gofur (2009:18)
menyatakan bahwa ada dua istilah competency atau
kompetensi dan competence atau kecakapan, kedua
istilah tersebut muncul dari dua konsep pemikiran yang
berbeda pandangan dalam hal kesesuaian dalam
pekerjaan, kedua hal tersebut dapat dipertukarkan jika
merujuk pada arti bahasa Inggris, yakni “an ability to do
something or for a task”, secara terperinci kompetensi
adalah menggambarkan;
1. Motif
2. Karateristik pribadi (cirri khas)
3. Konsep diri
4. Pengetahuan atau keahlian.
Menurut Rivai (2010:298) Defenisi kompetensi
pada
umumnya
diartikan
sebagai
kecakapan,
keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu
kompeten tentu saja berarti cakap, mampu atau terampil.
Pada konteks Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM),
istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karateristik
seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan.
Menurut McClelland dalam Rivai (2010:299)
Mendefinisikan kompetensi (competency) sebagai
karateristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang
berpengaruh
langsung
terhadap,
atau
dapat
mempredisikan, kinerja yang sangat baik. Dengan kata
lain kompetensi adalah apa yang para outstanding
performers lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi
dengan hasil yang lebih baik, dari pada apa yang
dilakukan para average performers.
Menurut Rivai (2010:330) Tujuan penerimaan
dan seleksi berdasarkan kompetensi. Dengan meneliti
kembali kompetensi yang diperlukan kinerja yang
berhasil, sistem yang berdasarkan kompetensi menjamin
bahwa ciri-ciri yang dicari selama proses seleksi adalah
yang memungkinkan orang yang baru bekerja berhasil
dalam bekerja.
Menurut Hadari Nawawi dalam Fuad dan Gofur
(2009:20) mengemukakan berdasarkan analisisnya
terhadap beberapa kajian konseptual mengenai
kompetensi dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kompetensi secara umum adalah untuk kerja atau
kinerja maksimum sebagai standar kualifikasi atau
standar kompetensi dalam proses pelaksanaan suatu
pekerjaan/jabatan.
2. Kompetensi tradisional berarti kondisi kemampuan
seseorang yang dinyatakan di dalam ijazah atau
transkrip yang dimilikinya sebagai jaminan
bahwapemiliknya sudah mempelajari dan memiliki
pengetahuan/keahlian dalam bidang kerja/jabatan
tertentu. Kompetensi tradisional yang berupa
ijazah/transkrip sekaligus menjadi bukti secara
formal kewenangannya dalam melaksanakan suatu
bidang kerja tertentu.
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Kompetensi individual adalah kemampuan nyata
dalam merealisasi kompetensi yang telah dipelajari
sebagaimana dinyatakan di dalam ijazah atau
transkrip dari lembaga pendidikan atau pelatihan
yang sama.
4. Kompetensi vokasional berarti kemampuan kerja
yang
dituntut/dipersyaratkan
oleh
suatu
pekerjaan/jabatan
pada
pekerja
yang
melaksanakannya. Kompetensi ini dianggap sebagai
ukuran maksimum dalam mengategorikan suatu
pekerjaan/jabatan dilaksanakan secara efektif dan
efisien.
Menurut Hadari Nawawi dalam Fuad dan Gofur
(2009:21) mengemukakan beberapa simpulan perihal
kompetensi yang merujuk pada uraian diatas, yakni
sebagai berikut:
1. Kompetensi bukan sekedar kinerja (performance)
atau unjuk kerja, tetapi juga merupakan kualifikasi
pekerjaan / jabatan yang harus dipenuhi dalam
bekerja;
2. Kompetensi bukan merupakan sifat (bawaan/bakat)
atau karateristik kepribadian;
3. Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan
pekerjaan, yang diantaranya memiliki hubungan yang
erat beberapa sifat / karateristik kepribadian, seperti
percaya diri, loyalitas, kejujuran, kreativitas, inovatif,
orientasi pada hasil, pemecahan masalah, dan
keterbukaan.
Pengertian Kinerja Karyawan
Menurut Mangkunegara (2009:67) Istilah
kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual
Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya
yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja
(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.
Menurut Moeheriono (2010:60) Pengertian
kinerja atau performance merupakan gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan
melalui perencanaan strategis suatu organisasi
Menurut Mangkunegara (2009:67) Faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:
1. Faktor Kemampuan (ability)
Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri
dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality
(knowledge) + skill), artinya, pegawai yang memiliki IQ
di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang
memadai
untuk
jabatannya
dan
terampil
dalammengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan
lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
2. Faktor Motivasi (motivation)
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang
pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja.
Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri
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pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan
organisasi (tujuan kerja).
Menurut McCleland dalam Mangkunegara
(2009:68) Pegawai akan mampu mencapai kinerja
maksimal jika ia memiliki motif berprestasi tinggi. Motif
berprestasi yang perlu dimiliki oleh pegawai harus
ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain dari
lingkungan kerja. Hal ini karena motif berprestasi dan
ditumbuhkan dari dalam sendiri akan membentuk
sesuatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja
turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih
mudah.
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Menurut Moeheriono (2010:61) Kinerja individu
pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Harapan mengenai imbalan
2. Dorongan
3. Kemampuan
4. Kebutuhan dan sifat
5. Persepsi terhadap tugas
6. Imbalan internal dan eksternal.
7. Kersepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan
kerja.
Menurut Moeheriono (2010:61) Maka dapat
disimpulkan beberapa aspek yang mendasar dan paling
pokok dari pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:
1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
dengan menetapkan secara umum apa yang diinginkan
oleh organisasi sesuai dengan tujuan, visi dan misinya.
2. Merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja,
yang mengacu pada penilaian kinerja secara tidak
langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada
pengukuran kinerja secara langsung yang berbentuk
keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci.
3. Mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran
organisasi, menganalisis hasil pengukuran kinerja yang
dapat diimplementasikan dengan membandingkan
tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan
organisasi dan pengambilan keputusan yang
berkualitas, memberikan gambaran atau hasil kepada
organisasi seberapa besar tingkat keberhasilan
tersebut dan mengevaluasi langkah apa yang diambil
organisasi selanjutnya.
Menurut Moeheriono (2010:74) Pengertian
indikator kinerja atau disebut performance indicator, ada
yang mendfinisikan bahwa:
1. Indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik
tertentu yang dpergunakan untuk mengukur output
atau outcome suatu kegiatan.
2. Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk
menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi
dalam mencapai tujuannya.
3. Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran
atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
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4. Suatu informasi operasional yang berupa indikasi
mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau
kelompok fasilitas.
Menurut Gilbert dalam Notoatmodjo (2009:124)
mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan
oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Menurut Gibson dalam Notoatmodjo (2009:125) faktorfaktor
yang
menentukan
kinerja
seseorang,
dikelompokkan menjadi tiga faktor utama, yakni:
1. Variabel individu, yang terdiri dari: pemahaman
terhadap pekerjaan, pengalaman kerja, latar
belakang keluarga, tingkat sosial ekonomi dan faktor
demografi (umur, jenis kelamin, etnis, dan
sebagainya).
2. Variabel organisasi, yang antara lain terdiri dari:
kepemimpinan desain pekerjaan, sumber daya yang
lain, struktur organisasi dan sebagainya.
3. Variabel psikologis, yang terdiri dari persepsi
terhadap pekerjaan, sikap terhadap pekerjaan,
motivasi, kepribadian dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti yang telah diulas pada bagian
pendahuluan, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja
yang tidak memiliki kemampuan atas kompetensi akan
berdampak buruk seperti ketidak puasan kerja dan yang
paling buruk adalah terjadinya kecelaaan kerja.
Karyawan yang dituntut bekerja dengan baik akan tetapi
bila tidak memiliki kemampuan dalam mengerjakan
pekerjaan tersebut akan merasa tidak cocok dengan
pekerjaannya, tidak percaya diri dan bosan bahkan
stress, hal ini disebabkan karena beban kerja yang telalu
tinggi.
Beban kerja adalah sejumlah pekerjaan dan
tanggung jawab yang mengikuti posisi dan pekerjaannya.
Beban kerja dari setiap pekerjaan berbeda beda.
Pekerjaan yang memiliki beban kerja yang tinggi akan
menyebabkan tingkat stress atau bahakan kebosanan.
Menurut Adityawarman yang melalukan peneilitian di PT
BRI Cabang Krekot menyatakan variabel beban kerja
memiliki korelasi dengan variabel kinerja (2015: 35).
Oleh karena itu beban kerja harus diperhatikan
khususnya
beban
kerja
yang
timbul
dari
ketidakmampuan (inkopentensi) karyawan dalam
mengerjakan pekerjaannya.
Dengan beban kerja yang tinggi dan kemampuan
atau kompetensi yang tidak sesuai dengan pekerjaan
akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak ideal bagi
karyawan. Karyawan merasa asing dengan pekerjaannya
sehingga pekerjaan menjadi tidak terselesaikan dengan
baik.
Menurut Fairoh, terdapat pengaruh variabel
Lingkungan Kerja dan variabel Motivasi Kerja secara
simultan dan parsial terhadap variabel kinerja karyawan
(2014: 1). Pekerja yang tidak memiliki kompetensi yang
baik akan merasa aneh degan pekerjaannya. Pekerjaan
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yang sudah dibekali oleh peralatan yang memadai akan
menjadi kurang maksimal apabila karyawan tidak
mampu menggunakannya sehingga kinerja menjadi tidak
berjalan dengan baik pula.
Beban kerja yang tinggi akan berdampak pada
tingkat stress yang tinggi sehingga akan mempengaruhi
cara pandang karyawan akan pekerjaan dan perusahaan
sehingga akan menurunkan tingkat kinerja. Cara pandang
yang turun dari karyawan akan berdampak pada
turunnya tingkat kepuasan kerja karyawan.
Secara sederhana kepuasan kerja adalah
gambaran atau pengharapan yang dimiliki oleh karyawan
dan dibandingkan dengan kenyataan yang mereka hadapi
dalam pekerjaannya. Tingkat kepuasan kerja yang turun
dari karyawan akan berdampak pada kinerja sehari hari.
Hal ini karena para karyawan tidak merasakan alasan
kuat untuk mengerjalan pekerjaannya. Jadi kompetensi
juga mempengaruhi secara tidak langsung pada kinerja.
Hal ini menguatkan pendangan dari Mardiana. Menurut
Mardiani Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasional
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai Bank Kalsel baik secara simultan dan secara
parsial. (2015: 269).
Selain dari beban kerja yang menjadi tinggi,
kondisi kerja diperusahaan juga menjadi tidak baik.
Kondisi kerja yang menjadi tidak baik juga akan
menurunkan tingkat kinerja karyawan. Hal ini seperti
diungkapkan oleh Numberi dalam penelitiannya di PT
Bank Papua bagi tenaga kerja outsourcing. Menurut
Numberi, Peningkatan kondisi kerja yang lebih baik
berpengaruh secara langsung secara signifikan terhadap
kinerja (2013:145).
Kontribusi Penelitian
Dari hasil pembahasan diatas dapat dilihat
bahwa kompetensi yang dimiliki oleh karyawan memang
mempengaruhi kinerja karyawan baik secara langsung
atau tidak langsung. Kinerja yang baik dari para
karyawan ini dibutuhkan oleh setiap perusahaan
khususnya bagi perusahan yang memberikan pelayanan.
Dengan pelayanan yang baik maka akan berdampak pada
naiknya tingkat kepuasan para konsumen dan hal ini
akan berdampak pada naiknya income perusahaan.
Karena adanya manfaat yang besar dari
peningkatan kompetensi karyawan tersebut maka
perusahaan sebaiknya memahami hal ini dan mulai
memperhatikan upaya peningkatan kompetensi sehingga
kinerja dari para karyawan dapat terbetuk dengan baik.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat disampaikan pada
tulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Dalam operasional perusahaan jasa, tinggi
rendahnya kualitas pelayanan merupakan kunci
keberhasilan organisasi. Baik buruknya tingkat
penjualan jasa dari perusahaan jasa tidak lepas dari
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tinggi rendahnya kepuasan konsumen dimana
konsumen yang puas akan kembali membeli jasa
yang ditawarkan.
Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan
maka setiap orang yang berhubungan langsung
dengan pelanggan harus memahami prosedur
pelayanan dan mampu menangani konsumen dengan
baik.
Pelayanan yang baik harus didukung oleh
kemampuan atau kompetensi yang baik dalam
memberikan layanan jasa tersebut dan bagi
perusahaan. Dengan adanya kompetensi yang baik
maka akan membuat pelaksanaan pelayanan dapat
berjalan dengan baik dalam hal ini disebut dengan
kinerja yan gbaik.
Dengan knerja yang baik perusahaan dapat
menciptakan pelayanan yang baik dan dapat tercipta
efektivitas kerja and efisiensi kerja yang baik pula.

UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada
pihak pihak yang turut membantu penulis sehingga
persajikan tulsian sederhana ini. Adapun pihak yang
telah sangat membantu adalah:
1. LPPM Nusa Mandiri dan LPPM Akademi BSI sebagai
Pihak yang melaksakanan kegiatan ini.
2. Pihak Kepala Kampus Margonda sebagai pihak yang
mengkoordinir kegiatan seminar berlangsung
3. Rekan kerja saya yang terus mengingatkan kegiatan
menulis dan seminar.
Pihak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

REFERENSI
Adityawarman, Yudha, Bunasor Sanim, Bonar M Sinaga,
2015, Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (persero)
Tbk Cabang Krekot. Jurnal Manajemen dan
Organisasi Volume VI No 1, IPB Padjajaran Bogor

Terhadap Kinerja Pegawai Bank Kalsel.
Banjarmasin. Jurnal Wawasan Manajemen Volume
3 No 3. Universitas Lambung Mangkurat.
Moeheriono. (2010). Pengukuran Kinerja
Kompetensi.Bogor: Ghalia Indonesia.

Berbasis

Notoatmodjo, Soekidjo. (2009). Pengembangan Sumber
Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta
Numberi, Agustinus. Margono Setiawan. 2013. Pengaruh
Kondisi Kerja, Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja
Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Pada PT Bank
Papua Kantor Pusat Jayapura). Malang. Jurnal
Aplikasi Manajemen. Volume 11 No.1. Universitas
Brawijaya
Rivai, Veithzal. (2010). Manajemen Sumber Daya
Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rumere, Lidya Octafia. Riane Jhonly Pio. Jhoni Revo Elia
Tampi (2016). Pengaruh Kompensasi terhadap
Kinerja karyawan PT Bank Tabungan Negara
(persero), Tbk. Kantor cabang Manado. Manado.
Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 4 No. 1.
Universitas Sam Ratulangi
Sutrisno, Edi Iswanto. (2011). Manajemen Sumber Daya
Manusia. Jakarta: Kencana.
Wijaya, Andree, Suhaji
dan Motivasi
Semarang. Jurnal
No. 1. Sekolah
Manggala.

(2012). Pengaruh Kemampuan
terhadap Kinerja Karyawan.
Akuntansi dan Bisnis. Volume 1
Tinggi Ilmu Ekonomi Widya

Fairoh, Zulia Maharatun, Moch Djudi Mukzam, Gunawan
Eko Nurtjahjono, 2014, Pengaruh
Lingkungan
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada
Karyawan PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk
KC Malang). Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 15
No 2 universitas Brawijaya
Fuad, Noor dan Gofur. (2009). Integrated Human
Resources Development Jakarta: Grasindo.
Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2009). MSDM
Perusahaan. Bandung: Refika Aditama.
Mardiani, Any. Maya Sari Dewi. 2015. Pengaruh
Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi

Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer

EKM-33

ISBN: 978-602-72850-3-3

EKM-34

SNIPTEK 2016

Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer

