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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang 

Gambaran umum objek penelitian pada PT. Pertamina Geothermal Energy 

Area Kamojang Kabupaten Bandung, mengenai analisis jabatan berbasis 

kompetensi terhadap kinerja. Berikut merupakan uraian tentang profil perusahaan 

dan data responden untuk kebutuhan dalam penelitian. 

 

4.1.1 Profil Objek Penelitian PT. Pertamina Geothermal Enegy Area 

Kamojang 

Pertamina Geothermal Enegy bergerak dalam bidang pengelolaan dan 

pengembangan sumber daya panas bumi meliputi kegiatan eksplorasi yang meliputi 

kegiatan persiapan dan penyelidikan untuk mengetahui keadaan barang tambang 

dan kemungkinan pengolahannya sedangkan kegiatan eksploitasi merupakan 

kegiatan mengambil barang tambang atau sering disebut penambangan. Selain itu 

memproduksi uap, pembangkitan listrik dan jasa konsultasi, kontruksi, operasi dan 

pemeliharaan serta pengembangan teknologi dibidang panas bumi, Komposisi 

kepemilikan saham Perusahaan sebesar 90,06% dimiliki oleh PT Pertamina 

(Persero) dan 9,94% dimiliki oleh PT Pertamina Dana Ventura. Pada tahun 2016, 

Perusahaan telah memproduksi uap panas bumi setara listrik sebesar 3.042,83 GWh 

(Giga Watt Hour), sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menciptakan 

keberlangsungan energi bersih di Indonesia.
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Kantor pusat berlokasi di Menara Cakrawala lt. 15 jl. MH. Thamrin No. 9 

Jakarta, sedangkan untuk Area yaitu Area Kamojang Jawa Barat, Area Karaha Jawa 

Barat, Area  Lahendong Sulawesi Utara, Area Sibayak Sumatra Utara dan Area 

Ulubeli Lampung.  PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang merupakan 

anak perusahaan dari PT. Pertamina Geothermal Enegy. yang berlokasi di jalan 

Raya Kamojang No.10 Desa Laksana Kecamatan Ibun. Kabupaten Bandung. 

Berikut merupakan gambar dari PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang 

yang berlokasi di jalan Raya Kamojang No.10 Desa Laksana Kecamatan Ibun 

Kabupaten Bandung, adalah: 

 

 

Sumber: (Fungsi ICT PT. PGE Area Kamojang, 2019). 

 

Gambar 4.1 

PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang 
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PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang dipimpim oleh seroang 

General Manager dan memiliki 85 karyawan dengan status sebagai pekerja tetap 

sedangkan untuk mitra kerja sebanyak 209 karyawan. Perusahaan memiliki 10 

bagian/fungsi yang terdiri dari: Area Operation Direktorat, Area Operation, Area 

Maintenance, Area Planning & Engineering, Area HSSE, Area SCM, Area SCM, 

Area Finance, Area HR, Area ICT. Area  Kamojang  terletak di daerah Kamojang 

- Darajat, Provinsi Jawa Barat, dimana terdapat 5  unit  PLTP yang beroperasi 

secara komersial sejak 1983. Total kapasitas terpasang pada saat ini sebesar 

235MW. Berikut adalah gambar mengenai PLTP Area  Kamojang: 

 

 

 

Sumber: (Fungsi ICT PT. PGE Area Kamojang, 2019). 

 

Gambar 4.2 

Area PLTP PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang 
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Area PLTP PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang yang berlokasi 

di WKP Kamojang – Darajat Provinsi Jawa Barat, terdiri dari Unit I dengan 

kapasitas 30 mulai tanggal operasi 26 Januari 1983 dan penjualannya adalah uap. 

Unit II dengan kapasitas 30 mulai tanggal operasi 30 September 1987 dan 

penjualannya adalah uap. Unit III dengan kapasitas 55 mulai tanggal operasi 13 

November 1987 dan penjualannya adalah uap. Unit IV dengan kapasitas 60 mulai 

tanggal operasi 24 Januari 2008 dan penjualannya adalah listrik dan Unit V dengan 

kapasitas 35 mulai tanggal operasi 27 Juni 2015 dan penjualannya adalah Listrik. 

 

4.1.2 Sejarah PT. Pertamina Geothermal Enegy 

Pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1974, 

dengan adanya aktivitas eksplorasi dan eksploitasi oleh Pertamina yang 

mengidentifikasi 70 wilayah panas bumi di nusantara, yang dapat dimanfaatkan 

untuk menghasilkan energi listrik. PT. Pertamina Geothermal Enegy  sebagai anak 

perusahaan PT Pertamina (Persero) yang didirikan pada tahun 2006, Perusahaan 

bergerak di bidang pemanfaatan energi panas bumi berdasarkan Akta Nomor 10 

tanggal 12 Desember 2006 dengan Surat Keputusan Nomor W7-00089 

HT.01.01TH.2007 dan mendapat pengesahan dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  

Asasi  Manusia  Republik Indonesia tertanggal 3 Januari 2007. Akta Perubahan 

terakhir, Akta Nomor 22 tanggal 24 September 2018 dan telah mendapat 

penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0254207 tanggal 18 Oktober 2018. 

Sejak didirikan hingga saat ini, perusahaan belum pernah melakukan perubahan 
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nama. Berikut adalah gambar dan uraian mengenai sejarah PT. Pertamina 

Geothermal Enegy: 

 Tahun 1974 

Penugasan pemerintah kepada Pertamina untuk melakukan survei sumber panas 

bumi dan melakukan eksplorasi serta eksploitasi untuk menghasilkan energi 

listrik berdasarkan UU No.8 tahun 1971. Keppres 64/ 1971. Keppres 16/1974.   

 Tahun 1983 

1983, PLTP Area Kamojang unit I resmi beroperasi, berkapasitas 30 MegaWatt 

(MW) dengan memanfaatkan energi panas bumi dari lapangan Kamojang 

Provinsi Jawa Barat. 1987, PLTP Area Kamojang Unit II & III (2 x 55 MW) 

Mulai beroperasi secara komersial. 

 Tahun 1996 

PLTP Area Sibayak Monoblok resmi beroperasi, berkapasitas 2 MegaWatt 

(MW) yang terletak di Gunung Sibayak-Gunung Sinabung, Provinsi Sumatera 

Utara. 

 Tahun 2001 

Pada tanggal 21 Agustus 2001 PLTP Lahendong Unit I berkapasitas 20 MW 

beroperasi, memanfaatkan energi panas bumi dari Lapangan Lahendong, 

Provinsi Sulawesi Utara. 

 Tahun 2006 

PT Pertamina Geothermal Energy didirikan sebagai anak perusahaan PT 

Pertamina (Persero), yang mengelola kegiatan usaha di bidang panas bumi. 

Pendirian Perusahaan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 12 Desember 2006, dan 
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telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor W7-00089HT.01.01- 

TH.2007 tertanggal 3 Januari 2007. 

 Tahun 2007 

PLTP Area Lahendong unit II resmi beroperasi, berkapasitas 20 MegaWatt 

(MW) yang terletak di WKP Lahendong, Provinsi Sulawesi Utara. 

 Tahun 2008 

PLTP Area Kamojang unit IV resmi beroperasi, berkapasitas 60 MegaWatt 

(MW) yang terletak di WKP Kamojang, Provinsi Jawa Barat. PLTP Area 

Sibayak unit I dan II resmi beroperasi, berkapasitas 2 x 5 MegaWatt (MW) yang 

terletak di WKP Gunung Sibayak-Gunung Sinabung, Provinsi Sumatera Utara. 

 Tahun 2009 

PLTP Area Lahendong unit III resmi beroperasi, berkapasitas 20 MegaWatt 

(MW) yang terletak di WKP Lahendong, Provinsi Sulawesi Utara. 

 Tahun 2011 

PLTP Area Lahendong unit IV resmi beroperasi, berkapasitas 20 MegaWatt 

(MW) yang terletak di WKP Lahendong, Provinsi Sulawesi Utara. 

 Tahun 2012 

PGE Area Ulubelu Unit I & II (2x55 MW) mulai beroperasi komersial, WKP 

ini terletak di Ulubelu,Lampung. Diresmikan oleh Presiden RI  pada 6 

Desember 2012. 
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 Tahun 2015 

PGE Area Kamojang Unit V (35 MW) mulai beroperasi komersial, WKP ini 

terletak di WKP Kamojang, Provinsi Jawa Barat. Diresmikan oleh Presiden RI 

pada 5 Juli 2015. 

 Tahun 2016 

PLTP Lahendong Unit V & VI (2 x 20 MW) Sulawesi Utara dan PLTP Ulubelu 

Unit III (55 MW) Lampung mulai beroperasi komersial. Diresmikan oleh 

Presiden RI pada 27 Desember 2016. 

 Tahun 2017 

PLTP Ulubelu unit IV berkapasitas 55 MW resmi beroperasi secara komersial 

pada 25 Maret 2017. 

 Tahun 2018 

PLTP Karaha Unit I berkapasitas 30 MW telah beroperasi secara komersial 

pada 6 April 2018. 

 

4.1.3 Visi dan Misi PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang 

Bandung 

PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang Kabupaten Bandung, 

memiliki visi dan misi yang sesuai dengan ketentuan yang sama dengan PT. 

Pertamina Geothermal Enegy. Berikut ini adalah Visi dan Misi dari PT. Pertamina 

Geothermal Enegy: 

1. Visi PT. Pertamina Geothermal Enegy 

PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang Kabupaten Bandung dari 

informasi yang diperoleh peneliti, saat ini perusahaan memiliki visi yang sama 



157 

 
 

 

 

dengan PT. Pertamina Geothermal Enegy pusat yaitu, untuk dua belas tahun 

kedepan mulai tahun 2014 hingga 2025, setiap empat tahun sekali visi dibuat 

berbeda dari tahun sebelumnya karena untuk perkembangan dan kemajuan 

perusahaan. Berikut visi dari PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang 

Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut: 

a. 2014 : Geothermal Entity in Indonesia 

Karena peneliti membatasi penelitian pada objek PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang maka pencapaian di tahun 2014 sebagai Geothermal 

Entity in Indonesia yaitu  untuk Area  Kamojang  terletak di WKP Kamojang - 

Darajat, Provinsi Jawa Barat, telah memiliki total kapasitas terpasang pada saat 

ini sebesar 235MW hingga saat ini.  

b. 2017 : Leading Geothermal Company in Indonesia 

Untuk menuju pencapaian visi tahun 2017 sebagai Leading Geothermal 

Company in Indonesia, sudah tercapai dengan beroperasinya PLTP Ulubelu 

Unit III, PLTP Lahendong Unit V dan Unit VI, maka menambah total kapasitas 

terpasang Perusahaan dari semula 437 MW menjadi sebesar 532 MW yang 

berasal dari Kamojang (235 MW), Ulubelu (165 MW), Lahendong (120 MW) 

dan Sibayak (12 MW). Oleh karena itu, total kapasitas PLTP terpasang di 

Indonesia sebesar 1.533,5 MW meningkat 6,60% dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 1.438,5 MW. Hal tersebut juga berdampak terhadap 

peningkatan pangsa pasar Perusahaan adalah sebagai berikut: 
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Sumber: (Sustainability Report PT. Pertamina Geothermal Energy, 2016) 

 

Gambar 4.3 

Rantai Pasokan Bisnis Panas Bumi Terhadap Kapasitas PLTP  

Terpasang di Indonesia Tahun 2015 -2016 

 

c. 2021 : Leading Geothermal Company in Asia 

d. 2025 : World Class Geothermal Enegy Enterprise 

 

2. Misi PT. Pertamina Geothermal Enegy 

Misi merupakan langkah dari perwujudan suatu visi yang dibuat untuk 

kemajuan perusahaan. PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang 

Kabupaten Bandung memiliki misi, “Menjadikan perusahaan yang professional 

mengelola operasi geothermal yang ramah lingkungan dan portofolio bisnis dan 

memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan”. Misi ini yang diterapkan 

untuk seluruh pekerja perusahaan tujuannya untuk mewujudkan visi dalam 

meningkatkan kualitas perusahaan lebih baik lagi. 
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4.1.4 Kebijakan dan Tujuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan 

Perusahaan. 

PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang Kabupaten Bandung, 

memiliki kebijakan tujuan tanggung jawab sosial lingkungan yang harus diterapkan 

oleh setiap Area Geothermal Enegy yang sesuai dengan ketentuan yang sama 

dengan PT. Pertamina Geothermal Enegy. Berikut dibawah ini adalah uraian 

mengenai tujuan dan tanggungjawab sosial lingkungan: 

1. Tujuan dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT. Pertamina 

Geothermal Energy  

 Menjadi Perusahaan Panas Bumi yang terdepan yang mewujudkan 

kemandirian masyarakat, berwawasan lingkungan serta memberikan nilai 

tambah bagi stakeholders. 

 Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan yang 

mengedepankan aspek keberlanjutan, pelestarian lingkungan dan 

keanekaragaman hayati. Sebagai contoh yang sudah dilakukan pada area 

kamojang salah satunya dengan membuat “Pusat Rehabilitas Elang 

Kamojang”. 

 Menciptakan kondisi yang kondusif demi kelancaran kegiatan operasional 

perusahaan. 

2. Kebijakan TJSL Perusahaan 

 Memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat di sekitar 

wilayah operasi Perusahaan untuk menjaga keseimbangan operasi dan 

tanggung jawab sosial 



160 

 
 

 

 

 Implementasi kegiatan meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur dan lingkungan. 

 Tumbuh berkembang bersama masyarakat. 

 

4.1.5 Tata Nilai Perusahaan 

Tata nilai perusahaan PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang 

Kabupaten Bandung, memiliki kesesuaian dan ketentuan yang sama dengan PT. 

Pertamina Geothermal Enegy. Tata nilai perusahaan dari PT. Pertamina Geothermal 

Enegy Area Kamojang: 

1. Clean, dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak 

menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman 

pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 

2. Competitive, mampu berkompetisi dalam skala nasional dan internasional, 

mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya 

dan menghargai kinerja. 

3. Confident, berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor 

pengusahaan panas bumi, dan membangun kebanggaan bangsa. 

4. Customer Focused, berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen 

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

5. Commercial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil 

keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. 

6. Capable, Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki 

kompetensi dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun 

kemampuan riset dan pengembangan. 
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4.1.6 Makna Gambar Logo PT. Pertamina Geothermal Enegy Area 

Kamojang Bandung 

PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang Kabupaten Bandung, 

memiliki gambar dan makna logo sesuai dengan ketentuan yang sama dengan PT. 

Pertamina Geothermal Enegy. Logo merupakan identitas dari suatu perusahaan 

kepada lingkungan eksternal, berikut di bawah ini merupakan logo PT. Pertamina 

Geothermal Enegy. 

 

Sumber: (Fungsi ICT PT. PGE Area Kamojang, 2019). 

 

Gambar 4.4 

Logo  PT. Pertamina Geothermal Enegy 

 

Logo PT. Pertamina Geothermal Energy diatas memiliki makna sebagai 

berikut: 

1. Elemen logo membentuk huruf P yang secara keseluruhan merupakan 

representasi bentuk panah, dimaksudkan sebagai PERTAMINA yang bergerak 

maju dan progresif. 

2. Warna Biru : Handal, Dapat di percaya, dan Bertanggung jawab 

3. Warna Hijau : Sumber Energi yang Berwawasan Lingkungan 

4. Warna Merah : keuletan dan Keberanian Menghadapi Masalah. 
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5. Tulisan Geothermal Energy yang berada dibawah tulisan PERTAMINA 

menunjukan bahwa PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENEGY merupakan 

anak dari PT. PERTAMINA (Persero). 

 

4.1.7 Sinergi Operasi PT. Pertamina Geothermal Enegy  

PT Pertamina Geothermal Energy Perusahaan memiliki kerjasama dengan 

PT Pertamina (Persero), Anak Perusahaan dan afiliasi PT Pertamina (Persero), 

sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Sinergi Operasi PT. Pertamina Geothermal Enegy 

Nama Perusahaan Bentuk Sinergi 

PT Pertamina (Persero) Penyediaan BBM untuk kegiatan operasional di proyek dan 

area. Pengadaan jasa IT, dan Tenaga ahli. 

PT Pertamina Drilling 

Service Indonesia 

Kesepakatan bersama jasa pemboran dan/atau jasa 

pendukung lainnya untuk sumur-sumur panas bumi di 

seluruh proyek. 

PT Pertamina Lubricants Kontrak Analisa Oli PLTP untuk area Kamojang, Ulubelu 

dan Lahendong 

PT Pertamina Retail Kerjasama pengisian BBM kendaraan opearasional 

PT Pertamina Training 

& Consuilting 

Pengadaan training, pegadaan konsultan perorangan, dan 

pengadaan pekarya/outsourching. 

PT Patra Jasa Penyedia jasa akomodasi (hotel) 

PT Pertamina Bina 

Medika 

Pengadaaan layanan kesehatan, medical check up, medical 

evacuation bagi seluruh pekerja dan klinik on site untuk 

seluruh area dan proyek. 

PT Tugu Pratama 

Indonesia 

Asuransi Directors and Officers (D&O) Liability, properti 

dan cost of well controll 
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PT Mitra Tour & Travel Penyediaan tiket dan akomodasi bagi pekerja 

PT Prima Armada Raya 

(Patra Jasa Grup) 

Penyediaan kendaraan ringan penumpang untuk seluruh 

proyek 

PT Elnusa Tbk (Elnusa 

Grup) 

Sewa tempat penyimpanan dokumen, penyediaan drilling 

Fuid dan Chemical untuk kegiatan Perusahaan di Proyek 

dan Area. 

Sumber: (Sustainability Report PT. Pertamina Geothermal Energy, 2016) 

 

 

4.1.8 Struktur Organisasi PT. Pertamina Geothermal Enegy Area Kamojang 

Bandung 

Struktur organisasi PT. Pertamina Geothermal Enegy area Kamojang 

Kabupaten Bandung secara umum mempunyai struktur organisasi yang berfungsi 

untuk memperjelas tugas dan tanggung jawabnya setiap divisi/fungsi agar tujuan 

dalam organisasi dapat tercapai karena perusahaan merupakan anak perusahaan 

dari PT. Pertamina Geothermal Enegy maka Top Leader perusahaan adalah 

General Manager. Peneliti menggambarkan struktur organisasi untuk setiap 

divisi/fungsi pekerjaan didalam perusahaan agar dapat memudahkan membaca 

dalam penelitian ini dan urainnya adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Operation Direktorat 

Fungsi Operation Direktorat merupakan fungsi dimana Seorang pemimpin 

(General Manager) membawahi sekretaris dan Legal Fungsi ini dibagi menjadi 

beberapa bagian dan jabatan yaitu: 

a) General Manager  

b) Secretary 

c) Legal Counsel Area Kamojang 
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d) Manager Finance 

e) Manager SCM 

f) Manager HR 

g) Manager HSSE 

h) Manager Maintenance 

i) Manager Operation 

j) Manager Planning & Engineering 

k) Junior Analyst ICT 

 

2. Fungsi Operation 

Fungsi ini bertugas dalam menjalankan operasional sumur produksi, perawatan 

dan pemeliharaan peralatan sumur produksi secara berkala untuk kelancaran 

penyaluran uap ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Fungsi ini 

dibagi menjadi beberapa bagian dan jabatan yaitu: 

a) Manager Operation  

b) Assistant Manager Production 

c) Analyst Production Planning 

d) Senior Supervisor Production 

e) Supervisor Shift Production 

f) Operator Central Control Room 

g) Operator 

h) Operator Well Testing 

i) Operator Well Measurement 

j) Assistant Manager Laboratory 

k) Analyst Fluid 

l) Analyst Rock 
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3. Fungsi Maintenance 

Fungsi Maintenance adalah perawatan untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti kerusakan terlalu cepat terhadap semua peralatan pada turbine 

gas karena selalu tergantung dari faktor-faktor perasional dengan kondisi yang 

berbeda disetiap wilayah, dan operasional turbine gas sangat tergantung dari 

kondisi daerah operasional. Fungsi ini dibagi menjadi beberapa bagian dan jabatan 

yaitu: 

a. Manager Maintenance 

b. Senior Engineering Maintenance Planning 

c. Junior Engineer Cost Control 

d. Senior Supervisor Non - Rotating Equipment 

e. Senior Supervisor Instr. & Contr Maint. 

f. Supervisor Facility Maintenance   

g. Operator Facility Maintenance 

h. Supervisor Rotating Equipment 

i. Senior Supervisor Electrical Maintenance 

 

4. Fungsi Planning & Engineering 

Fungsi ini bertugas dalam pengembangan panas bumi dan penyediaan sumur 

produksi uap. Fungsi ini dibagi menjadi beberapa bagian dan jabatan yaitu: 

a) Manager Planning & Engineering 

b) Assistant Manager Facility & Reliability 

c) Engineer Relability 

d) Junior Engineer Relability 
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e) Engineer Facility 

f) Engineer QA/QC 

g) Assistant Manager Budget Planning 

h) Analyst Budget Evaluation 

i) Junior Analyst Budget Planning 

 

5. Fungsi Human Resource 

Berfungsi untuk melakukan pengembangan tenaga kerja sehingga perusahaan 

mempunyai tenaga kerja yang efektif dan efisien. Fungsi ini dibagi menjadi 

beberapa bagian dan jabatan yaitu: 

a) Area Manager HR Kamojang 

b) Analyst HR Development 

c) Assistant HR Services 

 

6. Fungsi HSSE 

Health, Secrurity, Safety and Environment, merupakan fungsi untuk 

memerhatikan kesahatan, kemananan karyawan saat dilapangan dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup yang dijadikan tempat operasi perusahaan. Fungsi ini 

dibagi menjadi beberapa bagian dan jabatan yaitu: 

a) Area Manager HSSE 

b) Analyst Safety 

c) Analsyt Environmental 

d) Senior Supervisor Security 
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7. Fungsi Finance 

Fungsi ini bertugas untuk memberikan pelayanan kepada fungsi engineering 

dan operasi. Fungsi ini dibagi menjadi beberapa bagian dan jabatan yaitu: 

a) Manager Finance 

b) Senior Supervisor Controller 

c) Senior Supervisor Tax & Treasury 

d) Supervisor General Accounting 

e) Supervisor Cash/Bank & Tax 

 

8. Fungsi SCM 

Fungsi ini bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi 

ini dibagi menajdi beberapa bagian yaitu: 

a) Area Manager SCM Kamojang 

b) Analyst Inventory & Transportation 

c) Junior Analyst Procurement 

 

4.2 Profil Responden Penelitian 

Profil responden dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai 

karakteristik responden atau identitas responden, dimana berdasarkan kuesioner 

yang telah didistribusikan kepada 59 responden yang merupakan karyawan tetap 

dan memiliki kriteria pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun pada PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. Tujuan dari 

penyebaran kuesioner ini untuk mengetahui bagaimana tanggapan pekerja terhadap 

analisis jabatan berbasis kompetensi dan kinerja karyawan, kusioner yang 
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disebarkan terdiri dari 32 pernyataan. Data responden diperoleh mengenai jenis 

kelamin, usia, jenjang pendidikan, masa kerja dan fungsi pekerjaan, dengan 

rekapitulasi data sebagai berikut: 

 

4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Profil responden berdasarkan jenis kelamin yang dikategorikan menjadi 2 

kategori yaitu laki-laki dan perempuan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki - Laki 50 85% 

2 Perempuan 9 15% 

TOTAL 59 100% 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

 

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui mayoritas responden adalah karyawan 

laki – laki dengan persentasi 85% (n=50), sedangkan untuk karyawan perempuan 

sebanyak  presentase 15% (n=9). Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 85%, 

hal tersebut dikarenakan pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 

Kabupaten Bandung, sebagian jenis pekerjaan dilakukan turun ke lapangan seperti 

fungsi operation, maintenance dan  Planning & Engineering dan tenaga laki-laki 

lebih diutamakan.  
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4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Usia 

Profil responden berdasarkan usia yang dikategorikan menjadi 6 kategori 

yaitu 26 tahun sampai dengan 30 tahun,  31 tahun sampai dengan 35 tahun, 36 tahun 

sampai dengan 40 tahun, 41 tahun sampai dengan 45 tahun, 46 tahun sampai dengan 

50 dan 51 tahun sampai dengan 55 tahun tahun, dengan rekapitulasi data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Profil Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Presentase 

1 26 – 30 tahun 9 15% 

2 31 – 35 tahun 13 22% 

3 36 – 40 tahun 15 26% 

4 41- 45 tahun 10 17% 

5 46 – 50 tahun 9 15% 

6 51 – 55 tahun 3 5% 

TOTAL 59 100% 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden usia 26 tahun hingga 

30 tahun dengan presentase 15% (n=9), usia 31 tahun hingga 35 tahun dengan 

presentase 22% (n=13), usia 36 tahun hingga 40 tahun dengan presentase 26% 

(n=15), usia 41 tahun hingga 45 tahun dengan presentase 17% (n=10), usia 46 tahun 

hingga 50 tahun dengan presentase 15% (n=9) dan usia 51 tahun hingga 55 tahun 

dengan presentase 5% (n=3). Meyoritas responden adalah pada usia usia 36 tahun 
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hingga 40 tahun dengan presentase 26% (n=15). Hal tersebut karena seorang 

pekerja mencapai usia produktif untuk bekerja pada PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung dan mengacu pada pendapat 

(Mulyadi Subri, 2012 : 59) bahwa kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap 

sebagai kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomis, kelompok 

penduduk umur 15-64 tahun sebagai kelompok penduduk yang produktif, dan 

kelompok penduduk umur 64 tahun ke atas sebagai kelompok yang tidak lagi 

produktif. 

 

4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Profil responden berdasarkan jenjang pendidikan yang dikategorikan 

menjadi 4 kategori yaitu, Magister/Strata II, Sarjana/Strata I, Alhi Madya/Diploma 

III dan Sekolah Menengah Atas, dengan rekapitulasi data sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Presentase 

1 Magister/Strata II 5 8% 

2 Sarjana/Strata I 30 51% 

3 Alhi Madya/Diploma III 15 26% 

4 Sekolah Menengah Atas 9 15% 

TOTAL 59 100% 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 
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Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden pada jenjang 

pendidikan Magister/Strata II dengan presentase 8% (n=5), jenjang pendidikan 

Sarjana/Strata I dengan presentase 51% (n=30), jenjang pendidikan Alhi 

Madya/Diploma III dengan presentase 26% (n=15) dan jenjang pendidikan Sekolah 

Menengah Atas dengan presentase 15% (n=9). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

terbanyak berdasarkan jenjang pendidikan yaitu Sarjana/Strata I dengan presentase 

51% (n=30). Hal ini karena pada sebagian besar fungsi pekerjaan didalam 

perusahaan salah satu syarat menjadi karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy 

Area Kamojang adalah telah lulus pendidikan minimal Sarjana/Strata I, sedangkan 

bagi fungsi operator yang tidak terlalu banyak membutuhkan karyawan adalah 

minimal telah lulus pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan pada 

sebagian fungsi pekerjaan membutuhkan basic  jenjang pendidikan Alhi 

Madya/Diploma III berbasis jurusan teknik. 

Dengan demikian maka karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai untuk 

menunjang kebutuhan perusahaan serta dapat menjadi potensi perusahaan untuk 

menggali dan meningkatkan karyawan (sumber daya manusia) berbasis kompetensi 

yang relevan dengan knowledge, skill dan attitude setiap karyawan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 
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4.2.4 Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Profil responden berdasarkan masa kerja yang dikategorikan menjadi 5 

kategori yaitu, 5 tahun sampai dengan 9 tahun, 10 tahun sampai dengan 14 tahun, 

15 tahun sampai dengan 19 tahun, 20 tahun sampai dengan 24 tahun, dan 25 tahun 

sampai dengan 39 tahun dengan rekapitulasi data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Presentase 

1 5 – 9 tahun 39 66% 

2 10 – 14 tahun 14 24% 

3 15 – 19 tahun 2 3% 

4 20 – 24 tahun 1 2% 

5 25 – 39 tahun 3 5% 

TOTAL 59 100% 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

 

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa responden pada kategori masa 

kerja 5 tahun hingga 9 tahun dengan presentase 66% (n=39), masa kerja 10 tahun 

hingga 14 tahun dengan presentase 24% (n=14), masa kerja 15 tahun hingga 19 

tahun dengan presentase 3% (n=2), masa kerja 20 tahun hingga 25 tahun dengan 

presentase 2% (n=1) dan masa kerja 25 tahun hingga 39 tahun dengan presentase 

5% (n=5). Mayoritas karyawan pada kategori masa kerja terbanyak yaitu 5 tahun 

hingga 9 tahun dengan presentase 66% (n=39). Hal ini karena termasuk karyawan 

pada usia produktif dengan masa kerja tersebut. 
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4.2.5 Profil Responden Berdasarkan Fungsi Pekerjaan 

Profil responden berdasarkan masa kerja yang dikategorikan menjadi 9 

kategori yaitu, Area Operation Direktorat, Area Operation, Area Maintenance, 

Area Planning & Engineering, Area HSSE, Area SCM, Area SCM, Area Finance, 

Area HR, Area ICT dengan rekapitulasi data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Profil Responden Berdasarkan Fungsi Pekerjaan 

No Fungsi Pekerjaan Jumlah Presentase 

1 Area Operation Direktorat 3 5% 

2 Area Operation 27 46% 

3 Area Planning & Engineering 10 17% 

4 Area Maintenance 5 8% 

5 Area HSSE 4 7% 

6 Area SCM 3 5% 

7 Area Finance 3 5% 

8 Area HR 3 5% 

9 Area ICT 1 2% 

TOTAL 59 100% 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa responden pada fungsi pekerjaan 

Area Operation Direktorat dengan presentase 5% (n=3), fungsi pekerjaan Area 

Operation dengan presentase 46% (n=27), fungsi pekerjaan Area Planning & 

Engineering dengan presentase 17% (n=10), fungsi pekerjaan Area Maintenance 

dengan presentase 8% (n=5), fungsi pekerjaan Area HSSE dengan presentase 7% 



174 

 
 

 

 

(n=4), fungsi pekerjaan Area SCM dengan presentase 5% (n=3), fungsi pekerjaan 

Area Finance dengan presentase 5% (n=3), fungsi pekerjaan Area HR dengan 

presentase 5% (n=3), fungsi pekerjaan Area ICT dengan presentase 2% (n=1). 

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerja lebih banyak pada fungsi pekerjaan 

Area Operation dengan presentase 46% (n=27). Hal tersebut karena PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung, bergerak pada bidang 

Geothermal yaitu memanfaatkan tenaga panas bumi menjadi sumber energi listri 

dan fungsi Operation harus mengendalikan dan mengarahkan penyusunan 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengoperasian fasilitas produksi uap dan 

pembangkit tenaga listrik. Maka fungsi Operation paling banyak memiliki 

pengaruh dalam perusahaan.  

 

4.3 Uji Data Statistik 

Sebelum dilakukan analisi data untuk mengetahui pengaruh analisis jabatan 

berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian data statistik yaitu uji data validitas dan reliabilitas. Tujuan dilakukan 

pengujian untuk mengetahui baik atau tidaknya data dapat digunakan dan dilakukan 

uji asumsi klasik untuk memperoleh penelitian yang akurat, pengujian uji asumsi 

klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.  

 

4.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan software Statistical 

Package for Social Science (SPSS) for windows 25.  Validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur 
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yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. (Riduwan, 2014: 109). Hasil 

korelasi antar butir alat ukur pertanyaan dengan skor total akan dibandingkan 

dengan koefesien kolerasi. Jika thitung > ttabel berarti valid, sebaliknya thitung < ttabel 

berarti tidak valid. Dalam penelitian ini dengan menggunakan responden sebanyak 

59 pekerja, maka nilai r table dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = n - 

2. Jadi df = 59 - 2 = 57, maka nilai r table dalam tabel r (Koefisien Korelasi 

Sederhana) dengan tingkat signifikan uji dua arah α = 0,05 adalah sebesar 0.2564. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian validitas 

Instrument penelitian dengan menggunakan Statistical Package for Social Science 

(SPSS) for windows 25,  diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel 4.7sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 

Sub 

Variabel 

Dimensi Pernyataan thitung ttabel Keterangan 

Uraian 

Jabatan  

 

Wewenang P1 0.453 0.256 Valid 

P2 0.494 0.256 Valid 

Tanggungjawab P3 0.441 0.256 Valid 

P4 0.538 0.256 Valid 

Kondisi Pekerjaan P5 0.417 0.256 Valid 

P6 0.501 0.256 Valid 

Fasilitas Pekerjaan P7 0.571 0.256 Valid 

P8 0.681 0.256 Valid 

Standar Hasil 

Pekerjaan 

P9 0.614 0.256 Valid 

P10 0.357 0.256 Valid 

Persyaratan 

Jabatan 

 

Pendidikan & 

Pelatihan 

P11 0.648 0.256 Valid 

P12 0.634 0.256 Valid 
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Competency 

Achievement 

Orientation  

P13 0.538 0.256 Valid 

 Competency  Team 

work  

P14 0.677 0.256 Valid 

Competency 

Organitational 

commitment  

P15 0.586 0.256 Valid 

Competency 

Concern For Order  

P16 0.406 0.256 Valid 

Competency 

Expertise  

P17 0.346 0.256 Valid 

Competency 

Relationship bulding  

P18 0.607 0.256 Valid 

Competency 

Team Leadership 

P19 0.411 0.256 Valid 

Competency 

Developing Others  

P20 0.702 0.256 Valid 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi setiap item pernyataan diatas dalam 

variable analisis jabatan berbasis kompetensi memiliki thitung > ttabel sehingga dapat 

dikatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Berikut hasil uji 

analisis variabel kinerja karyawan. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

Variabel Dimensi Pernyataan thitung ttabel Keterangan 

Kinerja 

Karyawan 

Kuantitas P1 0.641 0.256 Valid 

P2 0.343 0.256 Valid 

Kualitas  P3 0.560 0.256 Valid 

P4 0.262 0.256 Valid 

Jangka Waktu P5 0.391 0.256 Valid 

P6 0.307 0.256 Valid 

Penekanan Biaya P7 0.604 0.256 Valid 

P8 0.404 0.256 Valid 
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Pengawasan P9 0.316 0.256 Valid 

P10 0.327 0.256 Valid 

Hubungan antar Karyawan P11 0.406 0.256 Valid 

P12 0.461 0.256 Valid 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi setiap item pernyataan diatas dalam 

variable kinerja karyawan memiliki thitung > ttabel sehingga dapat dikatakan valid dan 

dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.  

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali dikutip dalam bukunya V.Wiratna Sujarweni yang berjudul 

“Meiodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi”, bahwa “Uji reliabilitas dilakukan 

terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Uji ini digunakan untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan dimensi dari variabel atau konstruk” (Sujarweni, 

2015: 169). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha yang 

dihitung menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) For windows 

25, dengan ketentuan suatu variabel dikatakan reliable jika memeiliki Cronbach 

Alpha > 0,60. Perhitungan nilai koefisien reliabilitas untuk instrument penelitian 

yang digunakan diperoleh hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi  

dan Kinerja Karyawan 

No Variabel Crobach 

Alpha 

Value Keterangan 

1 Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 0.902 0.60 Reliabel 

2 Kinerja Karyawan 0.781 0.60 Reliabel 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Dari hasil analisis tabel 4.9 menunjukan bahwa nilai yang ada pada 

Cronbach’s Alpha dapat digunakan karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 

0.60 untuk variabel X sebesar 0.902 sehingga 0.901 > 0.60, sedangkan untuk 

variabel Y sebesar 0.858 sehingga 0.858 > 0.60. Maka dapat dikatakan memenuhi 

syarat reliabilitas dan data tersebut reliabel.  

 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik untuk menghasilkan data yang akurat suatu persamaan 

regresi sebaiknya terbebas dari uji asumsi-asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikoliniritas, dan 

uji heteroskedastisitas. Peneliti tidak melakukan uji autokorelasi karena data pada 

penelitian ini merupakan data cross section artinya pengukuran semua variabel 

dilakukan secara serempak pada saat bersamaan dan menggunakan alat ukur 

kuesioner. Penelitian ini menggunakan bantuan program Software SPPS (Statistic 

Package and Social Science) 25 for Windows. 
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1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini 

digunakan metode kolmogrov-Smirnov (K-S) dan dengan melihat grafik Normal P-

P Plot of Regression Standardized Residual, cara ini untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan desain grafik. Jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, atau grafik 

histrogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas (Ghozali dalam Nurul, 2016). Pengambilan keputusan dalam 

uji normalitas kriterianya adalah: 

 Apabila nilai Asymp.Sig < 0.05 berarti distribusi data tidak normal, 

 Apabila nilai Asymp.Sig > 0.05 berarti distribusi data normal.  

Tabel 4.10 

One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test 

 Analisis 

Jabatan 

Berbasis 

Kompetensi 

Kinerja 

Karyawan 

N 59 59 

Normal Parametersa,b Mean 2.8779 2.9067 

Std. 

Deviation 

.53844 .49423 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .072 .105 

Positive .072 .105 

Negative -.050 -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .551 .810 

Asymp. Sig. (2-tailed) .921 .528 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.10 pengujian Kolmogrov-smirnov terlihat bahwa 

Asymp.Sig > 0.05 dengan nilai 0.492 (X) dan 0.528 (Y). Maka dinyatakan data 

berdistribusi normal.  

Selain itu dilakukan uji grafik untuk melihat normalitas residual, yaitu 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan data ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal.  

 

Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 

Gambar 4.5 

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  

Dependent Variabel: Kinerja Karyawan 
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Pada gambar 4.5 yaitu grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized 

Residual, terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka pola menunjukkan distribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 

Untuk melihat terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi  dapat 

dilihat jika VIF (variance inflation factor) tidak melebihi 10 serta nilai tolerance   

tidak ada yang kurang dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi 

tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.11 

Coefficient Multikolinearitas 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1.000 1.000 
Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 

 

Pada table 4.11 dapat dilihat bahwa nilai VIF tidak melebihi 10 dengan nilai 

1.000  < 10 dan nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0.10 dengan nilai          1 

> 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat 

multikolinearitas.   

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan  yang lain. 

model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
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heteroskedastisitas.  Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan 

heteroskedastisitas antara lain:  

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi 

homoskedastisitas.  

 

Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 

 

Gambar 4.6 

Grafik Scatterrplot 
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4.4 Analisis Deskriptif Mengenai Data Tanggapan Responden Pada 

Variabel Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi dan Kinerja Karyawan 

PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten 

Bandung. 

Gambaran data tanggapan responden mengenai Analisis Jabatan Berbasis 

Kompetensi dan Kinerja Karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang Kabupaten Bandung. Pernyataan instrumen penelitian yang telah 

didistribusikan kepada responden. Data tersebut digunakan untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan responden terhadap setiap dimensi variabel yang sedng 

diteliti. Untuk mempermudah penilaian jawaban responden, metode yang dalam 

penelitian ini menurut (Sugiyono dalam Sujarweni, 2015 : 123) adalah metode 

pengukuran skala likert, dimana setiap pernyataan mengandung 5 (lima) alternatif 

jawaban dan memiliki skor digunakan sesuai dengan ketentuan yaitu: sangat setuju 

(5), setuju (4), cukup setuju (3), tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (1). 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk memudahkan 

penilaian dibuat interval dan kelas interval diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan 

Interval Kelas Alternatif Jawaban 

Analisis Jabatan 

Berbasis Kompetensi 

(X1) 

Kepuasan 

Kerja 

(Variabel Y) 

1,00-1,79 Sangat Tidak Sesuai Sangat Rendah 

1,80-2,59 Tidak Sesuai Rendah 

2,60-3,39 Cukup Sesuai Cukup Tinggi 

3,40-4,19 Sesuai Tinggi 

4,20-5,00 Sangat Sesuai Sangat Tinggi 
Sumber: (Sugiyono dalam Sujarweni, 2015 : 123). 
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4.4.1 Kondisi Variabel Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi Pada PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. 

Melalui kuesioner yang disebarkan kepada 59 responden untuk keperluan 

penelitian ini, maka dapat diketahui pendapat dari responden mengenai bagaimana 

kondisi analisis jabatan berbasis kompetensi pada  PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung.  Menurut Dessler dalam (Inne 

Rumayanti : 2015) mengemukakan bahwa beberapa perusahaan mendefiniskan 

kompetensi lebih luas dan menggunakan kompetensi sebagai sinonim dari 

pengetahuan, atau keahlian, atau kemampuan seorang yang dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan. 

Ada 3 teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan 

dalam penelitian ini yaitu, Observasi: mengutamakan visual secara langsung 

terhadap karyawan selama mereka melakukan tugas-tugasnya. Wawancara 

langsung dengan karyawan dan Questioner dengan cara memberikan daftar 

pertanyaan kepada karyawan. Deskripsi pekerjaan berdasarkan daftar tugas yang 

spesifik dari suatu pekerjaan sesungguhnya dapat menjadi penghalang bagi perilaku 

fleksibel yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan beralih 

pada pendekatan yang lebih baru untuk membuat deskripsi pekerjaan yang salah 

satunya adalah analisis berbasis kompetensi. Kompetensi secara lebih “sempit” 

berkaitan dengan perilaku yang dapat diukur, maka analisis pekerjaan kompetensi 

berarti mendeskripsikan suatu pekerjaaan berkaitan dengan kompetensi yang dapat 

diukur, dapat diobservasi, dan berkaitan dengan perilaku (pengetahuan, keahlian, 
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atau perilaku) sehingga karyawan yang melakukannya harus menunjukan kualitas 

untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. 

Dimensi dan indilator analisis jabatan dalam penelitian ini menggunakan 

pendapat menurut (Robbins dalam Heru Suprapto : 2012) sedangkan untuk 

kompetensi dalam penelitian ini mengacu pada studi dari (Spencer dalam Nita, 

2017) dari  20 generic competencies diambil hanya 8  generic competencies karena 

sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian dan kesepakatan dengan pihak HRD 

perusahaan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten 

Bandung. Konsep dimensi variabel analisis jabatan berbasis kompetensi 

menggunakan dimensi uraian jabatan melalui wewenang, tanggungjawab, kondisi 

pekerjaan, fasilitas pekerjaan dan standar hasil kerja sedangkan dimensi persyaratan 

jabatan yaitu melalui pendidikan & pelatihan  dan berbasis kompetensi diantaranya, 

ACH (Achievement Orientation), TW (Team Work), OC (Organitational 

commitment), CO (Concern for Order), EXP (Expertise),  RB (Relationship 

Bulding),  TL (Team Leadership) dan DEV (Develophing Others). Berikut 

merupakan data bobot penilaian Dimensi Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 

dengan dimensi uraian jabatan melalui wewenang adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.13 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan Melalui Wewenang 

No. Indikator Tanggapan Total Rata-

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

1 Kesesuaian wewenang dengan posisi 

dalam pekerjaan. 

11 16 16 16 0 199 3.37 Cukup 

Sesuai 

2 Kewenangan yang diberikan 

perusahaan dapat dipahami dengan 

jelas. 

12 30 14 2 1 227 3.85 Sesuai 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 23 46 30 18 1 118   

Total Skor  115 184 90 36 1 426   

Presentase  19.5% 39% 25.4% 15.3% 0.8% 100%   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.61 Sesuai 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi uraian jabatan melalui wewenang (pernyataan 1 dan 

2) yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23 frekuensi dengan presentase 19.5%, 

yang menyatakan setuju sebanyak 46 frekuensi dengan presentase 39%, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 30 frekuensi dengan presentase 25.4%,  yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 18  frekuensi dengan presentase 15.3%,  dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 frekuensi dengan presentase 0.8%. 

Hasil analisa tersebut dinyatakan “sesuai” dengan rata-rata skor 3.61 karena 

berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 3.40 – 4.19. Artinya 

wewenang yang diberikan perusahaan pada setiap karyawan untuk posisisi dalam 

jabatan pekerjaan  sudah sesuai. Selanjutnya dimensi uraian jabatan melalui 

tanggungjawab karyawan yaitu: 
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Tabel 4.14 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan Melalui Tanggungjawab  

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

3 Arahan pertanggungjawaban 

pekerjaan yang diberikan jelas. 

5 22 29 2 1 205 3.47 Sesuai 

4 Kompensasi yang diberikan 

perusahaan sesuai dengan tanggung 

jawab pekerjaan. 

9 25 21 3 1 215 3.64 Sesuai 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 14 47 50 5 2 118     

Total Skor Dimensi  70 188 150 10 2 420     

Presentase  11.9% 39.8% 42.4% 4.2% 1.7% 100%     

Rata - rata Tanggapan Responden 3.56  Sesuai 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi uraian jabatan melalui tanggungjawab (pernyataan 3 

dan 4) yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 frekuensi dengan presentase 

11.9%, yang menyatakan setuju sebanyak 47 frekuensi dengan presentase 39.8%, 

yang menyatakan cukup setuju sebanyak 50 frekuensi dengan presentase 42.4%,  

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 frekuensi dengan presentase 4.2%,  dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 frekuensi dengan presentase 1.7%. 

Hasil analisa tersebut dinyatakan “sesuai” dengan rata-rata skor 3.56 karena 

berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 3.40 – 4.19. Artinya 

pertanggungjawaban yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang sudah 

dikerjakan dengan memberikan kompensasi sudah sesuai. Selanjutnya dimensi 

uraian jabatan melalui kondisi pekerjaan yaitu: 
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Tabel 4.15 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan Melalui Kondisi Pekerjaan 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

5 Peraturan atau kebijaksanaan dapat 

dipahami. 

10 17 19 13 0 201 3.41 Sesuai 

6 Adanya kejelasan koordinasi 

melaksanakan pekerjaan. 

14 16 19 10 0 211 3.58 Sesuai 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 24 33 38 23 0 118   

Total Skor  120 132 114 46 0 412   

Presentase  20.3% 28.0% 32.2% 19.5% 0.0% 100%   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.49  Baik 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi uraian jabatan melalui kondisi pekerjaan (pernyataan 

5 dan 6) yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24 frekuensi dengan presentase 

20.3%, yang menyatakan setuju sebanyak 33 frekuensi dengan presentase 28%, 

yang menyatakan cukup setuju sebanyak 38 frekuensi dengan presentase 32.2%,  

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 23 frekuensi dengan presentase 19.5%,  dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 frekuensi dengan presentase 0%. 

Hasil analisa tersebut dinyatakan “sesuai” dengan rata-rata skor 3.49 karena 

berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 3.40 – 4.19. Artinya 

kebijakan yang diberikan perusahaan dalam menerapkan aturan dan  koordinasi 

pekerjaan kepada setiap karyawan dalam kondisi pekerjaan sudah baik. Selanjutnya 

dimensi uraian jabatan melalui fasilitas pekerjaan yaitu: 
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Tabel 4.16 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan Melalui Fasilitas Pekerjaan 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

7 Kelengkapan fasilitas untuk mendukung 

kelancaran pekerjaan. 

7 28 20 4 0 215 3.64 Sesuai 

8 Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan 

pekerjaan. 

5 26 23 5 0 208 3.53 Sesuai 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 12 54 43 9 0 118   

Total Skor  60 216 129 18 0 423   

Presentase  10.2 45.8 36.4 7.6 0.0 100   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.58 Sesuai 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi uraian jabatan melalui fasilitas pekerjaan (pernyataan 

7 dan 8) yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 frekuensi dengan presentase 

10.2%, yang menyatakan setuju sebanyak 54 frekuensi dengan presentase 45.8%, 

yang menyatakan cukup setuju sebanyak 43 frekuensi dengan presentase 36.4%,  

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 frekuensi dengan presentase 7.6%,  dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 frekuensi dengan presentase 0%. 

Hasil analisa tersebut dinyatakan “sesuai” dengan rata-rata skor 3.58, karena 

berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 3.40 – 4.19. Artinya fasilitas 

pekerjaan yang diberikan perusahaan untuk menunjang kebutuhan kegiatan 

berkerja didalam perusahaan sudah sesuai dengan yang kebutuhan karyawan. 

Selanjutnya dimensi uraian jabatan melalui standar hasil kerja yaitu: 
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Tabel 4.17 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan Melalui Standar Hasil Kerja 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

9 Kejelasan mengenai target yang 

diharapkan. 

5 19 32 3 0 203 3.44 Baik 

10 Kesesuaian target dengan bidang 

pekerjaan. 

8 10 25 16 0 187 3.17 Cukup 

Baik 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 13 29 57 19 0 118   

Total Skor  65 116 171 38 0 390   

Presentase  11.0 24.6 48.3 16.1 0.0 100   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.31 Cukup 

Baik 
Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi uraian jabatan melalui standar hasil kerja (pernyataan 

9 dan 10) yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 frekuensi dengan presentase 

11%, yang menyatakan setuju sebanyak 29 frekuensi dengan presentase 24.6%, 

yang menyatakan cukup setuju sebanyak 57 frekuensi dengan presentase 48.3%,  

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 frekuensi dengan presentase 16.1%,  dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 frekuensi dengan presentase 0%. 

Hasil analisa tersebut dinyatakan “cukup sesuai” dengan rata-rata skor 3.31 karena 

berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 2.60-3.39. Artinya standar 

hasil kerja dengan prosedur kerja yang diberikan perusahaan sebagai standar 

pekerjaan yang harus dicapai karyawan sudah cukup baik. Selanjutnya dimensi 

persyaratan jabatan melalui pendidikan dan pelatihan yaitu: 
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Tabel 4.18 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Persyaratan  Jabatan  

Melalui Pendidikan dan Pelatihan 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

11 Kesesuaian tanggungjawab pekerjaan 

dengan latar belakang pendidikan dan 

pengalaman kerja. 

4 26 25 4 0 207 3.51 Sesuai 

12 Efektivitas pelatihan dalam menunjang 

pekerjaan. 

13 23 22 1 0 225 3.81 Sesuai 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 17 49 47 5 0 118   

Total Skor  85 196 141 10 0 432   

Presentase  14.4 41.5 39.8 4.2 0.0 100   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.66 Sesuai  

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi persyaratan jabatan melalui pendidikan dan pelatihan 

(pernyataan 11 dan 12) yang menyatakan sangat setuju sebanyak 17 frekuensi 

dengan presentase 14.4%, yang menyatakan setuju sebanyak 49 frekuensi dengan 

presentase 41.5%, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 47 frekuensi dengan 

presentase 39.8%,  yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 frekuensi dengan 

presentase 4.2%,  dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 frekuensi 

dengan presentase 0%. Hasil analisa tersebut dinyatakan “sesuai” dengan rata-rata 

skor 3.66 karena berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 3.40 – 

4.19. Artinya pendidikan dan pelatihan diberikan dengan kesesuaian 

tanggungjawab pekerjaan dan efektivitas pelatihan dalam menunjang pekerjaan 

dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sudah sesuai. Selanjutnya 

dimensi persyaratan jabatan melalui kompetensi yaitu: 
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Tabel 4.19 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Persyaratan  Jabatan Melalui Kompetensi 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

Competency Achievement Orientation 

(ACH) 

        

13 Bekerja untuk memenuhi standar yang 

ditetapkan perusahaan. 

12 28 18 1 0 228 3.86 Sesuai 

Competency Team work (TW)         

14 Meminta ide dan pendapat dalam 

mengambil keputusan atau 

merencanakan sesuatu. 

4 29 21 4 1 208 3.53 Sesuai 

Organitational commitment (OC)         

15 Memilih untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi dari pada mengejar 

kepentingan pribadi. 

5 18 22 14 0 191 3.24 Cukup 

Sesuai 

Concern For Order (CO)         

16 Mengawasi dan memeriksa informasi 

mengenai pekejaan. 

7 13 31 8 0 196 3.32 Cukup 

Sesuai 

Competency Expertise (EXP)         

17 Menjaga keterampilan dan 

pengetahuan pada bidang teknik 

dengan pekerjaan. 

7 8 33 11 0 188 3.19 Cukup 

Sesuai 

Competency Relationship bulding (RB)         

18 Membangun hubungan dengan banyak 

orang dalam perusahaan. 

8 20 25 6 0 207 3.51 Sesuai 

Competency Team Leadership (TL)         

19 Memastikan bahwa kebutuhan 

kelompok terpenuhi. 

3 11 35 10 0 184 3.12 Cukup 

Sesuai 

Competency Developing Others (DEV)         

20 Mengidentifikasi dan merancang 

program baru untuk kebutuhan 

pelatihan. 

4 17 35 3 0 199 3.37 Cukup 

Sesuai 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 50 144 220 57 1 472   

Total Skor  250 576 660 114 1 1601   

Presentase  10.6 30.5 46.6 12.1 0.2 100   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.39 Cukup 

Sesuai 
Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi persyaratan jabatan melalui kompetensi (pernyataan 

13 dan 20) yang menyatakan sangat setuju sebanyak 50 frekuensi dengan presentase 

10.6%, yang menyatakan setuju sebanyak 144 frekuensi dengan presentase 30.5%, 

yang menyatakan cukup setuju sebanyak 220 frekuensi dengan presentase 46.6%,  

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 57 frekuensi dengan presentase 12.1%,  dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 frekuensi dengan presentase 0.2%. 

Hasil analisa tersebut dinyatakan “Cukup sesuai” dengan rata-rata skor 3.39 

karena berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 2.60-3.39.  

Artinya untuk kompetensi dengan kategori ACH (Achievement Orientation) 

dengan indikator bekerja untuk memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan 

sudah sesuai. TW (Team Work) dengan indikator meminta ide dan pendapat dalam 

mengambil keputusan atau merencanakan sesuatu dalam pekerjaan sudah sesuai. 

OC (Organitational commitment) dengan indikator memilih untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi dari pada mengejar kepentingan pribadi cukup sesuai. CO 

(Concern for Order) dengan indikator mengawasi dan memeriksa informasi 

mengenai pekerjaan cukup sesuai. EXP (Expertise) dengan indikator menjaga 

keterampilan dan pengetahuan pada bidang teknik dengan pekerjaan cukup sesuai. 

RB (Relationship Bulding) dengan indikator membangun hubungan dengan banyak 

orang dalam perusahaan sudah sesuai. TL (Team Leadership) dengan indikator 

memastikan bahwa kebutuhan kelompok terpenuhi sudah cukup sesuai dan DEV 

(Developing Others) dengan indikator mengindentifikasikan dan merancang 

program baru untuk kebutuhan pelatihan sudah cukup sesuai. Dapat disimpulkan 
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bahwa rekapitulasi jenis kelompok kompetensi diatas untuk karyawan masuk dalam 

kategori sudah cukup sesuai. Selanjutnya rekapitulasi mengenai dimensi variabel 

analisis jabatan berbasis kompetensi yaitu: 

Tabel 4.20 

Rekapitulasi Nilai Dimensi Variabel Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi Karyawan 

Pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang  

No Dimensi Skor Kriteria Keterangan 

1 Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan 

Melalui Wewenang pekerjaan 

3.61 3.40 - 4.19 Sesuai 

2 Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan 

Melalui Tanggungjawab pekerjaan 

3.56 3.40 - 4.19 Sesuai 

3 Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan 

Melalui Kondisi Pekerjaan 

3.49 3.40 - 4.19 Sesuai 

4 Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan 

Melalui Fasilitas Pekerjaan 

3.58 3.40 - 4.19 Sesuai 

5 Bobot Nilai Aspek Dimensi Uraian Jabatan 

Melalui Standar Hasil Kerja 

3.31 2.60 - 3.39 Cukup Sesuai 

6 Bobot Nilai Aspek Dimensi Persyaratan 

Jabatan Melalui Pendidikan dan Pelatihan 

3.66 3.40 - 4.19 Sesuai 

7 Bobot Nilai Aspek Dimensi Persyaratan 

Jabatan Melalui Kompetensi 

3.39 2.60 - 3.39 Cukup Sesuai 

Rata - Rata 3.51  Sesuai 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa nilai rekapitulasi mengenai 

dimensi pada variabel analisis jabatan berbasis kompetensi untuk aspek dimensi 

uraian jabatan melalui wewenang memiliki skor nilai 3.61 maka kriteria sesuai. 

Dimensi uraian jabatan melalui tanggungjawab pekerjaan  memiliki skor  nilai 3.56 

maka kriteria sesuai. Dimensi uraian jabatan melalui kondisi pekerjaan  memiliki 

skor nilai 3.49 maka kriteria sesuai. Dimensi uraian jabatan melalui fasilitas 

pekerjaan  memiliki skor nilai 3.58 maka kriteria sesuai. Dimensi uraian jabatan 
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melalui standar hasil kerja memiliki skor nilai 3.31 maka kriteria cukup sesuai. 

Dimensi persyaratan jabatan melalui pendidikan dan pelatihan memiliki skor nilai 

3.66 maka kriteria sesuai. Dimensi persyaratan jabatan melalui kompetensi 

memiliki skor nilai 3.39 maka kriteria cukup sesuai. Hasil analisa tersebut 

dinyatakan “sesuai” dengan rata-rata skor 3.51 karena berdasarkan kriteria skala 

interval berada pada interval 3.40 – 4.19. Artinya kondisi jabatan berbasis 

kompetensi dengan aspek dimensi diatas dinyatakan sesuai pada PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. 

 

4.4.2 Kondisi Variabel Kinerja Karyawan Pada PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. 

Melalui kuesioner yang disebarkan kepada 59 responden untuk keperluan 

penelitian ini, maka dapat diketahui pendapat dari responden mengenai bagaimana 

kinerja karyawan pada  PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 

Kabupaten Bandung.  Menurut Amstrong dalam Fahmi yang bukunya berjudul 

“Perilaku Organisasi” yaitu “Kinerja karyawan merupakan hasil pekerjaan yang 

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasaan 

konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.” (Fahmi, 2014: 127).  

Dalam penelitian ini demensi kinerja karyawan mengacu pada pendapat 

(Kasmir, 2016:208) yang terbagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu diantaranya 

adalah sebagai berikut: Kuantitas ( Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 

melihat pekerjaan yang dihasilkan melalui proses tertentu sebagai persyaratan 

standar pekerjaan). Kualitas (Mengukur kinerja dapat pula dilakukan dengan 

melihat kualitas yang dihasilkan oleh seseorang yang dituntut suatu pekerjaan 
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tertentu). Waktu (Jangka Waktu) Jenis pekerjaan tertentu diberikan batas waktu 

dalam penyelesaikan pekerjaannya. Penekanan Biaya (Biaya yang dikeluarkan 

untuk setiap aktivitas perusahaan sudah dianggarkan sebelum aktivitas dijalankan). 

Pengawasan (Hampir seluruh jenis pekerjaan perlu melakukan dan memerlukan 

pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan) dan Hubungan antar 

Karyawan (Penilaian kinerja sering kali dikaitkan dengan kerja sama atau 

kerukunan antar karyawan dan atar pimpinan). Berikut merupakan data bobot 

penilaian variabel kinerja karyawan dengan dimensi kuantitas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.21 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Kuantitas 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

1 Melakukan pekerjaan sesuai dengan 

target output dari perusahaan. 

5 22 32 0 0 209 3.54 Tinggi 

2 Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

jumlah standar perusahan. 

6 21 26 5 1 203 3.44 Tinggi 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 11 43 58 5 1 118   

Total Skor  55 172 174 10 1 412   

Presentase  9.3% 36.4% 49.2% 4.2% 0.8% 100%   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.49  Tinggi 

Sumber: (Hasil kuesioner yang telah dioleh, 2019). 

 

Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi kuantitas (pernyataan 1 dan 2) yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 frekuensi dengan presentase 9.3%, yang menyatakan 

setuju sebanyak 43 frekuensi dengan presentase 36.4%, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 58 frekuensi dengan presentase 49.2%,  yang menyatakan tidak 
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setuju sebanyak 5 frekuensi dengan presentase 4.2%,  dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 1 frekuensi dengan presentase 0.8%. Hasil analisa tersebut 

dinyatakan “Tinggi” dengan rata-rata skor 3.49 karena berdasarkan kriteria skala 

interval berada pada interval 3.40 – 4.19. Artinya pengukuran kinerja dilakukan 

dengan melihat pekerjaan yang dihasilkan karyawan melalui proses tertentu sebagai 

persyaratan standar pekerjaan sudah dicapai dengan baik. Maka kinerja karyawan 

dengan aspek dimensi kuantitas dinyatakan tinggi pada PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. 

Tabel 4.22 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Kualitas 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

3 Melakukan pekerjaan sesuai dengan 

operational perusahaan. 

4 26 25 4 0 207 3.51 Tinggi 

4 Tingkat tanggung jawan dalam 

pekerjaan. 

8 10 32 9 0 194 3.29 Cukup 

Tinggi 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 12 36 57 13 0 118   

Total Skor  60 144 171 26 0 401   

Presentase  10.2% 30.5% 48.3% 11.0% 0.0% 100%   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.40 Tinggi 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Berdasarkan tabel 4.22 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi kualitas (pernyataan 3 dan 4) yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 12 frekuensi dengan presentase 10.2%, yang menyatakan setuju 

sebanyak 36 frekuensi dengan presentase 30.5%, yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 57 frekuensi dengan presentase 48.3%,  yang menyatakan tidak setuju 
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sebanyak 13 frekuensi dengan presentase 11.0%,  dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 0 frekuensi dengan presentase 0.0%. Hasil analisa tersebut 

dinyatakan “Tinggi” dengan rata-rata skor 3.40 karena berdasarkan kriteria skala 

interval berada pada interval 3.40 – 4.19. Artinya responden dalam melakukan 

pekerjaan sesuai dengan operasional dari perusahaan dan bertanggungjawab 

menyelesaikan setiap pekerjaan dalam perusahaan sudah dilakukan dengan baik. 

Maka kinerja karyawan dengan aspek dimensi kualitas dinyatakan tinggi pada PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. 

Tabel 4.23 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Jangka Waktu 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

5 Menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan deadline yang telah ditentukan. 

6 16 28 8 1 195 3.31 Cukup 

Tinggi 

6 Memanfaatkan waktu pengerjaan 

secara optimal untuk menghasilkan 

output. 

2 23 22 11 1 191 3.24 Cukup 

Tinggi 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 8 39 50 19 2 118   

Total Skor  40 156 150 38 2 386   

Presentase  6.8% 33.1% 42.4% 16.1% 1.7% 100%   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.27 Cukup 

Tinggi 
Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi jangka waktu (pernyataan 5 dan 6) yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 8 frekuensi dengan presentase 6.8%, yang menyatakan 

setuju sebanyak 39 frekuensi dengan presentase 33.1%, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 50 frekuensi dengan presentase 42.4%,  yang menyatakan tidak 
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setuju sebanyak 19 frekuensi dengan presentase 16.1%,  dan yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanyak 2 frekuensi dengan presentase 1.7%. Hasil analisa 

tersebut dinyatakan “Cukup Tinggi” dengan rata-rata skor 3.27 karena 

berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 2.60-3.39. Artinya jenis 

pekerjaan yang dilakukan karyawan dengan diberikan batas waktu dalam 

penyelesaikan pekerjaannya dan memanfaatkan waktu secara optimal sudah 

dilakukan dengan cukup baik. Maka kinerja karyawan dengan aspek dimensi 

jangka waktu dinyatakan cukup tinggi pada PT. Pertamina Geothermal Energy 

Area Kamojang Kabupaten Bandung. 

Tabel 4.24 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Penekanan Biaya 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

7 Memanfaatkan biaya secara optimal 

sesuai dengan anggaran yang sudah 

perusahaan tetapkan. 

5 22 29 2 1 205 3.47 Tinggi 

8 Mengurangi seminimal mungkin 

kesalahan saat produksi agar 

meminimalisir biaya yang tidak 

terduga. 

5 18 22 14 0 191 3.24 Cukup 

Tinggi 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 10 40 51 16 1 118   

Total Skor Dimensi Wewenang 50 160 153 32 1 396   

Presentase Dimensi wewenang 8.5% 33.9% 43.2% 13.6% 0.8% 100%   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.36 Cukup 

Tinggi 
Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 

 

 

Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi penekanan biaya (pernyataan 7 dan 8) yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 10 frekuensi dengan presentase 8.5%, yang 
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menyatakan setuju sebanyak 40 frekuensi dengan presentase 33.9%, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 51 frekuensi dengan presentase 43.2%,  yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 16 frekuensi dengan presentase 13.6%,  dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 frekuensi dengan presentase 0.8%. 

Hasil analisa tersebut dinyatakan “Cukup Tinggi” dengan rata-rata skor 3.36 

karena berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 2.60-3.39. Artinya 

dalam memanfaatkan biaya secara optimal sesuai dengan anggaran yang sudah perusahaan 

tetapkan dan upaya mengurangi seminimal mungkin kesalahan saat produksi agar 

meminimalisir biaya yang tidak terduga, sudah dilakukan karyawan dengan cukup baik. 

Maka kinerja karyawan dengan aspek dimensi penekanan biaya dinyatakan cukup 

tinggi pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten 

Bandung. 

Tabel 4.25 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Pengawasan 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

9 Mengawasi setiap pekerjaan yang 

dilakukan karyawan sesuai dengan 

jam kerja yang telah ditentukan oleh 

pimpinan. 

6 29 21 3 0 215 3.64 Tinggi 

10 Tingkat pengarahan dari pimpinan 

untuk setiap pekerjaan yang dilakukan 

karyawan. 

2 16 32 8 1 187 3.17 Cukup 

Tinggi 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 8 45 53 11 1 118   

Total Skor  40 180 159 22 1 402   

Presentase  6.8% 38.1% 44.9% 9.3% 0.8% 100%   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.41 Tinggi 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi pengawasan (pernyataan 9 dan 10) yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 8 frekuensi dengan presentase 6.8%, yang menyatakan 

setuju sebanyak 45 frekuensi dengan presentase 38.1%, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 53 frekuensi dengan presentase 44.9%,  yang menyatakan tidak 

setuju sebanyak 11 frekuensi dengan presentase 9.3%,  dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 1 frekuensi dengan presentase 0.8%. Hasil analisa tersebut 

dinyatakan “Tinggi” dengan rata-rata skor 3.41 karena berdasarkan kriteria skala 

interval berada pada interval 3.40 – 4.19. Artinya didalam perusahaan pimpinan 

melakukan pengawasan terhadap seluruh jenis pekerjaan kepada karyawan yang 

sedang berjalan sudah dilakukan dengan baik. Maka kinerja karyawan dengan 

aspek dimensi pengawasan dinyatakan tinggi pada PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. 

Tabel 4.26 

Bobot Nilai Aspek Dimensi Hubungan Antar Karyawan 

No. Indikator Tanggapan Total Rata- 

Rata 

Kriteria 

SS S CS TS STS 

11 Menghargai rekan kerja satu sama 

lain. 

12 17 22 8 0 210 3.56 Tinggi 

12 Bekerja sama dengan rekan kerja 

maupun pimpinan dengan baik. 

8 12 25 14 0 191 3.24 Cukup 

Tinggi 

Total Frekusensi Tanggapan Responden 20 29 47 22 0 118   

Total Skor Dimensi Wewenang 100 116 141 44 0 401   

Presentase Dimensi wewenang 16.9% 24.6% 39.8% 18.6% 0.0% 100%   

Rata - rata Tanggapan Responden 3.40 Tinggi 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui bahwa keseluruhan tanggapan 

responden mengenai dimensi penekanan biaya (pernyataan 11 dan 12) yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 20 frekuensi dengan presentase 16.9%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 29 frekuensi dengan presentase 24.6%, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 47 frekuensi dengan presentase 39.8%,  yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 22 frekuensi dengan presentase 18.6%,  dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 frekuensi dengan presentase 0.0%. 

Hasil analisa tersebut dinyatakan “Tinggi” dengan rata-rata skor 3.40 karena 

berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 3.40 – 4.19. Artinya 

hubungan antar karyawan untuk menunjang penilaian kinerja yang dikaitkan 

dengan kerja sama atau kerukunan antar karyawan dan pimpinan sudah baik. Maka 

kinerja karyawan dengan aspek dimensi hubungan antar karyawan dinyatakan 

tinggi pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten 

Bandung. 

Tabel 4.27 

Rekapitulasi Nilai Dimensi Variabel Kinerja Karyawan   

Pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang  

No Dimensi Skor Kriteria Keterangan 

1 Bobot Nilai Aspek Dimensi Kuantitas 

Pekerjaan 

3.49 3.40 - 4.19 Tinggi 

2 Bobot Nilai Aspek Dimensi Kualitas 

Pekerjaan 

3.40 3.40 - 4.19 Tinggi 

3 Bobot Nilai Aspek Dimensi Jangka 

Waktu 

3.27 2.60 - 3.39 Cukup Tinggi 

4 Bobot Nilai Aspek Dimensi Penekanan 

Biaya 

3.36 2.60 - 3.39 Cukup Tinggi 

5 Bobot Nilai Aspek Dimensi Pengawasan 3.41 3.40 - 4.19 Tinggi 

6 Bobot Nilai Aspek Dimensi Hubungan 

Antar Karyawan 

3.40 3.40 - 4.19 Tinggi 

Rata - Rata 3.39  Cukup Tinggi 

Sumber: Hasil kuesioner yang telah diolah 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.27 dapat diketahui bahwa nilai rekapitulasi mengenai 

dimensi pada variabel kinerja karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang untuk aspek dimensi kuantitas pekerjaan memiliki kriteria tinggi dengan 

skor nilai 3.49. Dimensi kualitas pekerjaan memiliki kriteria tinggi dengan skor 

nilai 3.40. Dimensi jangka waktu memiliki kriteria cukup tinggi dengan skor nilai 

3.27. Dimensi penekanan biaya memiliki kriteria cukup tinggi dengan skor niali 

3.36. Dimensi pengawasan  memiliki kriteria tinggi dengan nilai skor 3.41. Dimensi 

hubungan antar karyawan memiliki kriteria tinggi dengan nilai skor 3.40. 

Hasil analisa tersebut dinyatakan “Cukup Tinggi” dengan rata-rata skor 3.39 

karena berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 2.60-3.39. Artinya 

kinerja karyawan dinyatakan cukup tinggi pada PT. Pertamina Geothermal Energy 

Area Kamojang Kabupaten Bandung. Selanjutnya untuk aspek yang masih dalam 

kategori cukup tinggi, perusahaan sebaiknya dapat meningkatkan tahapan evaluasi 

kembali pada setiap pekerjaan yang sudah dilakukan karyawan PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang. 

4.5 Analisis Verifikatif 

Analisis data statistik untuk mengetahui besarnya kontribusi dari pengaruh 

variabel analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan secara 

parsial dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, analisis koefisien 

korelasi, koefisien determinasi. Sedangkan untuk mengetahui faktor dominan pada 

indikator variabel analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja 

menggunakan analisis (Confirmatory Factor Analysis) CFA. 
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4.5.1 Kontribusi Pengaruh Variabel Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Kontribusi pengaruh variabel analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap 

kinerja karyawan dilakukan perhitungan analisis regresi linear berganda secara 

simultan dan dilakukan analisis secara parsial dengan analisis koefisien korelasi, 

koefisien determinasi dan uji hipotesis simultan (Uji F). Dalam pengujian proses 

perhitungannya digunakan alat statistik melalui program Software SPPS (Statistic 

Package and Social Science) 25 for Windows.  

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda untuk membuktikan hipotesis mengenai adanya 

pengaruh, baik secara parsial maupun simultan dari variabel independen (Analisis 

Jabatan Berbasis Kompetensi) terhadap variabel dependen (Kinerja Karyawan).  

Tabel 4.28 

Coefficients Regresi Berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) .600 .173  3.460 .001 

Analisis Jabatan 

Berbasis 

Kompetensi 

.802 .059 .873 13.528 .000 

Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 

 

Pada tabel 4.28 hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk 

variabel analisis jabatan berbasis kompetensi = 0.802 dengan nilai konstanta 

sebesar 0.600, sehingga hasil output di atas juga dapat dibentuk model prediksi 
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variabel analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap Kinerja Karyawan sebagai 

berikut:  

Y = 0.600 + 0.802 X1 + € 

 

Nilai masing-masing koefisien regresi variabel independen dari model 

regresi linier tersebut memberikan gambaran bahwa:  

a) Konstanta sebesar 0.600 menyatakan bahwa analisis jabatan berbasis 

kompetensi sama dengan 0 dan tidak ada perubahan, maka kinerja karyawan 

sebesar 0.600.  

b) Analisis jabatan berbasis kompetensi (X1) memiliki nilai regresi positif sebesar 

0.802. Hal ini berarti bahwa peningkatan analisis jabatan berbasis kompetensis 

ebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0.802 

 

2. Analisis Koefisien Korelasi  

Koefisien dari korelasi ini lebih mengukur keeratan hubungan antar peringkat 

dan lebih cocok untuk digunakan dalam data melalui skala ordinal. Metode analisa 

ini digunakan untuk menganalisis ada tidaknya hubungan antara variabel. Analisis 

korelasi pearson ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan 

analisis jabatan berbasis kompetensi dengan kinerja karyawan yang masing-masing 

dinyatakan dengan rumus X dan Y. Dalam pengolahan uji korelasi memiliki tingkat 

keakuratan yang baik dan untuk mengetahui interprestasi terhadap kuatnya 

hubungan maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut: 
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Tabel 4.29 

Kriteria Penilaian Korelasi 

Interval 

Koefisien 

Tingkat Hubungan 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.40 – 0.599 Cukup Kuat 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

Sumber: (Riduwan, 2014 : 80) 

 

Berdasarkan hasil output dari penyebaran kuesioner dalam penelitian ini 

mengenai korelasi koefisien korelasi pearson 

Tabel 4.30 

Nilai Koefisien Korelasi Model Summery 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R  

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .873a .762 .758 .24296 

a. Predictors: (Constant), Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 

 

 

Tabel 4.30 Diatas memperlihatkan bawa nilai koefisien korelasi (R) adalah 

sebesar 0.873. Nilai tersebut kemudian diiterprestasikan berdasarkan kriteria yang 

telat ditentukan, maka artinya koefisien korelasi sebesar 0.873 menunjukan adanya 

hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas (Analisis Jabatan Berbasis 

Kompetensi) secara simultan dengan variabel terikat (Kinerja Karyawan), karena 

terletak pada kelas interval 0.80 – 1.000 dengan kriteria sangat kuat. 
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3. Analisis Koefisien Determinasi 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi antara variabel satu 

dengan variabel lainnya, dapat ditentukan menggunakan rumus koefisien 

determinasi sebagai berikut:  

Kd = r2 x 100 

 

Untuk menghitung berapa besar pengaruh kontribusi yang diberikan analisis 

jabatan berbasis kompetensi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) dapat diketahui 

melalui koefisien determinasi (Kd), dengan rumus:  

  

Kd = r2 x 100%  

= 762 x 100%  

= 0.762 x 100% = 76%  

   

Koefisien determinasi (Kd) dapat disimpulkan bahwa pengaruh analisis jabatan 

berbasis kompetensi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 76%, sedangkan 

sisanya sebesar 24% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti misalnya, 

lingkungan kerja, budaya kerja dan disiplin kerja.   

4. Pengujian Hipotesis 

Uji F dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen 

yaitu analisis jabatan berbasis kompetensi apakah memiliki pengaruh atau tidak 

terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan secara simultan, dengan tingkat 

signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% karena dinilai cukup 
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ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti serta tingkat 

signifikansi 5% umum digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Untuk mengetahui 

apakah variabel-variabel koefisien korelasi signifikan atau tidak, adapun kriteria 

yang digunakan sebagai berikut  

 Jika Fhitung  > Ftabel  , maka Ho ditolak 

 Jika Fhitung  > Ftabel  , maka Ho diterima 

 

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.31 

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.802 1 10.802 182.995 .000b 

Residual 3.365 57 .059   

Total 14.167 58    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 
Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 

 
 

Berdasarkan hasil output diatas dapat diketahui nilai Fhitung sebesar 182.995 

dengan p-value (Sig) 0.000, dengan α= 0.05 serta dengan derajat kebebasan df1 = 

k – 1 atau (2-1 = 1), maka nilai df1 = 1 dan df2 = n-k atau (59-3 = 56), maka nilai 

df2 = 56, dan dapat diketahu dari Ftabel sebesar 4.01 Hasilnya Fhitung > Ftabel 

(189.261 > 4.01) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan pada analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja 

karyawan. 
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4.5.2 Analisis Faktor Konfirmatori Pada Dimensi Variabel Analisis Jabatan 

Berbasis Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung 

Analisis faktor komfirmatori untuk mengetahui faktor dominan pada dimensi 

variabel analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. Menurut 

(Riduwan : 2013) menjelesakan tahapan analisis faktor dan hasil dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Uji KMO (Kaiser Meyer Olkin) dan Barlett’s Test. 

Mengukur tingkat kecukupan sampel, apakah semua data telah layak untuk 

difaktorkan, apabila dimensi pada variabel (X) yang dibentuk telah valid dan 

reliabel, selanjutnya dilakukan uji Kaisyer-Meisyer-Olkin (KMO) dan Barlett Test 

of spericity sebagai tindak lanjut apakah indikator tersebut layak dilakukan analisis 

faktor atau tidak. Jika nilai KMO hasilnya lebih besar dari 0.5 dan nilai sig. tidak 

lebih dari 0.05 maka dapat melanjutkan proses analisis karena data layak 

digunakan, sedangkan jika nilai KMO yang didapat lebih kecil dari 0.5 maka tidak 

dapat melanjutkan analisis faktor karena data tidak layak digunakan. Hasil uji 

Kaisyer-Meisyer-Olkin (KMO) dan Barlett Test of spericity adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.32 

Kaisyer-Meisyer-Olkin (KMO) and Barlett Test of spericity 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .750 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 588.609 

df 190 

Sig. .000 
Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.32 diatas, diperoleh nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy sebesar 0.750 dengan nilai Sig. atau probabilitas (p) = 0.000. 

Artinya bahwa instrument ini valid karena nilai KMO > 0.5 yaitu 0.750 > 0.5, 

sedangkan nilai Bartlett's Test of Sphericity Signifikansi 0.000 < 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument ini telah memenuhi syarat valid dan dinyatakan 

layak sehingga dapat dianalisis faktor lebih lanjut. 

 

2. Analisis Output Tabel MSA (Measure of Sampling) 

Analisis MSA (Measure of Sampling) untuk mengetahui dan menentukan 

variabel mana saja yang layak digunakan dalam analisis faktor dapat dilihat pada 

tabel Anti Image Matrices dengan kode “a” berdasarkan teori, instrument variabel 

layak untuk dianalisis jika  nilai MSA lebih besar dari 0.5 artinya tidak ada 

instrumen variabel yang harus dikeluarkan dan dilakukan analisis ulang. Hasil uji 

MSA (Measure of Sampling) dapat dilihat pada tabel Anti Image Matrices dibawah 

ini: 



 
 

 

 

Tabel 4.33 

Anti Image Matrices 

 

Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019.
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Berdasarkan tabel 4.33 Anti Image Correlations dapat dilihat bahawa semua 

dimensi pada variabel analisis jabatan berbasis kompetensi memiliki nilai korelasi 

lebih besar dari 0.5 dan semua dimensi variabel diatas layak untuk dianalisis faktor 

lebih lanjut. Diketahui nilai MSA dari masing – masing dimensi variabel yang 

diteliti adalah sebagai berikut: 

 Uraian Jabatan Wewenang (P1) sebesar 0.702 maka nilai MSA (0.702 > 0.50), 

dan (P2) sebesar 0.732 maka nilai MSA (0.732 > 0.50). Artinya data layak untuk 

dianalisis faktor lebih lanjut. 

 Uraian Jabatan Tanggujawab (P3) sebesar 0.661 maka nilai MSA (0.661>0.50), 

dan (P4) sebesar 0.882 maka nilai MSA (0.882 > 0.50). Artinya data layak untuk 

dianalisis faktor lebih lanjut. 

 Uraian Jabatan Kondisi Pekerjaan (P5) sebesar 0.670 maka nilai MSA 

(0.670>0.50), dan (P6) sebesar 0.631 maka nilai MSA (0.631 > 0.50). Artinya 

data layak untuk dianalisis faktor lebih lanjut. 

 Uraian Jabatan Fasilitas Pekerjaan (P7) sebesar 0.782 maka nilai MSA (0.782> 

0.50), dan (P8) sebesar 0.679 maka nilai MSA (0.679 > 0.50). Artinya data 

layak untuk dianalisis faktor lebih lanjut. 

 Uraian Jabatan Standar Hasil Kerja (P9) sebesar 0.762 maka nilai MSA (0.762> 

0.50), dan (P10) sebesar 0.533 maka nilai MSA (0.533 > 0.50). Artinya data 

layak untuk dianalisis faktor lebih lanjut. 

 Persyaratan Jabatan Pendidikan dan Pelatihan (P11) sebesar 0.839 maka nilai 

MSA (0.839> 0.50), dan (P12) sebesar 0.915 maka nilai MSA (0.915 > 0.50). 

Artinya data layak untuk dianalisis faktor lebih lanjut. 
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 Persyaratan Jabatan kompetensi ACH (P13) sebesar 0.827 maka nilai MSA 

(0.827 > 0.50), kompetensi TW (P14) sebesar 0.821 maka nilai MSA (0.821 > 

0.50), kompetensi OC (P15) sebesar 0.843 maka nilai MSA (0.843 > 0.50), 

kompetensi CO (P16) sebesar 0.509 maka nilai MSA (0.509 > 0.50), 

kompetensi EXP (P17) sebesar 0.698 maka nilai MSA (0.698 > 0.50),  

kompetensi RB (P18) sebesar 0.649 maka nilai MSA (0.649 > 0.50), 

kompetensi RB (P19) sebesar 0.795 maka nilai MSA (0.795 > 0.50), 

kompetensi DEV (P20) sebesar 0.864 maka nilai MSA (0.864 > 0.50). Artinya 

data layak untuk dianalisis faktor lebih lanjut. 

 

3. Analisis Output Tabel Total Varians Explained and Scree Plot 

Tabel total varians menunjukan nilai masing – masing dimensi variabel yang 

dianalisis, dalam penelitian ini ada 7 dimensi variabel analisis jabatan berbasis 

kompetensi dengan 20 indikator  pernyataan. Ada 2 (dua) analisis untuk 

menjalankan suatu varian yaitu initial Eigenvalues dan extraction Sums of Squared 

Loadings. Pada varian initial Eigenvalues menunjukan faktor terbentuk sedangkan 

extraction Sums of Squared Loadings menunjukan jumlah variasi atau banyaknya 

faktor yang dapat terbentuk.  Syarat untuk menjadi sebuah faktor jika nilai initial 

Eigenvalues lebih besar dari 1. Berikut hasil output tabel total varians explained 

and scree plot dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.34 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % 

1 7.233 36.163 36.163 7.233 36.163 36.163 

2 1.815 9.077 45.240 1.815 9.077 45.240 

3 1.401 7.006 52.246 1.401 7.006 52.246 

4 1.287 6.436 58.682 1.287 6.436 58.682 

5 1.255 6.273 64.955 1.255 6.273 64.955 

6 1.124 5.619 70.573 1.124 5.619 70.573 

7 .965 4.825 75.398    

8 .813 4.066 79.464    

9 .643 3.217 82.681    

10 .609 3.046 85.728    

11 .553 2.764 88.491    

12 .479 2.396 90.887    

13 .419 2.097 92.985    

14 .341 1.704 94.689    

15 .246 1.230 95.919    

16 .229 1.146 97.064    

17 .181 .906 97.970    

18 .176 .878 98.848    

19 .144 .721 99.569    

20 .086 .431 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 

 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan ada 6 (enam) faktor yang terbentuk dari 

7 (tujuh) dimensi variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dengan 20 indikator  

pernyataan. Dilihat dari tabel bahwa nilai initial Eigenvalues lebih besar dari 1, 

yaitu: 

 Nilai Eigenvalues Component 1 sebesar 7.233 atau > 1 maka menjadi faktor 1 

dan mampu menjelaskan 36.163% variasi. 
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 Nilai Eigenvalues Component 2 sebesar 1.815 atau > 1 maka menjadi faktor 2 

dan mampu menjelaskan 9.077% variasi. 

 Nilai Eigenvalues Component 3 sebesar 1.401 atau > 1 maka menjadi faktor 3 

dan mampu menjelaskan 7.006% variasi. 

 Nilai Eigenvalues Component 4 sebesar 1.287 atau > 1 maka menjadi faktor 4 

dan mampu menjelaskan 6.436% variasi. 

 Nilai Eigenvalues Component 5 sebesar 1.255 atau > 1 maka menjadi faktor 5 

dan mampu menjelaskan 6.273% variasi. 

 Nilai Eigenvalues Component 6 sebesar 1.124 atau > 1 maka menjadi faktor 6  

dan mampu menjelaskan 5.619% variasi. 

 

Jika faktor 1 hingga faktor 6 dijumlahkan maka mampu menjelaskan 70.573% 

variasi. Sedangkan untuk nilai Nilai Eigenvalues Component 7 sampai dengan   20 

< 1 maka tidak menjadi sebuah faktor. Untuk melihat berapa faktor yang terbentuk 

pada dimensi variabel analisis jabatan berbasis kompetensi adalah dengan Scree 

Plot yang menggambarkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk 

dengan nilai eigenvalue dalam bentuk grafik. 
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Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 
 

 

Gambar 4.7 

Grafik Scree Plot 

 

Grafik scree plot  menunjukan jumlah faktor terbentuk dengan melihat ada 

berapa banyak slope dengan kemiringan yang hampir sama dan dari gambar diatas 

ada 6 faktor terbentuk. 
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4. Analisis Output Tabel Rotated Component Matriks 

Analisis digunakan untuk mengetahui distribusi variabel yang lebih jelas dan 

nyata.Menggambarkan distribusi 7 dimensi variabel analisis jabatan berbasis 

kompetensi dengan 20 indikator  pernyataan menjadi beberapa komponen yang 

terbentuk. Hasil dari analisis faktor dapat dilihat dari output rotated component 

matrix dan hasil dalam penelitian ini mengenai output rotated component matrix 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.35 

Rotated Component Matrix 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

Uraian Jabatan 

Wewenang .199 .063 .081 .249 .767 -.072 

Wewenang .061 .104 .158 .118 .812 .197 

Tanggungjawab .194 -.110 .815 .242 .097 -.037 

Tanggungjawab .284 .111 .100 .633 .261 .071 

Kondisi Pekerjaan -.085 .147 .123 .866 .088 .102 

Kondisi Pekerjaan .187 .057 .130 .756 .109 .151 

Fasilitas Pekerjaan .013 .357 .592 -.043 .303 .360 

Fasilitas Pekerjaan .152 .421 .659 .112 .247 .168 

Standar Hasil Kerja .558 .226 .594 .147 -.153 .133 

Standar Hasil Kerja .074 .100 .028 .131 .011 .886 

Persyaratan Jabatan 

Pendidikan dan Pelatihan .711 .299 .277 .119 .084 .124 

Pendidikan dan Pelatihan .039 .310 .425 .312 .341 .313 

Kompetensi ACH .310 .696 .055 .024 .261 .071 

Kompetensi TW .339 .636 .144 .174 .257 .215 

Kompetensi OC .406 .377 .215 .108 .378 .031 

Kompetensi CO .010 .809 .092 .316 -.226 .062 

Kompetensi EXP .371 .441 .201 -.200 .226 -.203 

Kompetensi RB .356 .033 .257 .195 .138 .777 

Kompetensi TL .803 .026 -.060 .075 .116 .115 

Kompetensi DEV .756 .260 .259 .156 .166 .162 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 
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Berdasarkan hasil output diatas suatu dimensi variabel analisis jabatan berbasis 

kompetensi masuk dalam kelompok faktor dapat ditentukan dengan melihat nilai 

korelasi terbesar diantara faktor (component) yang lain dan uraian hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

 Dimensi uraian jabatan wewenang (Indikator 1), memiliki nilai korelasi terbesar 

dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 5 dengan hasil (faktor 5 = 0.767). 

Artinya dimensi uraian jabatan wewenang (Indikator 1) termasuk kelompok 

faktor 5. 

 Dimensi uraian jabatan wewenang (Indikator 2), memiliki nilai korelasi terbesar 

dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 5 dengan hasil (faktor 5 = 0.812). 

Artinya dimensi uraian jabatan wewenang (Indikator 2) termasuk kelompok 

faktor 5. 

 Dimensi uraian jabatan tanggungjawab (Indikator 3), memiliki nilai korelasi 

terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 3 dengan hasil (faktor 3 = 

0.815). Artinya dimensi uraian jabatan tanggungjawab (Indikator 3) termasuk 

kelompok faktor 3. 

 Dimensi uraian jabatan tanggungjawab (Indikator 4), memiliki nilai korelasi 

terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 4 dengan hasil (faktor 4 = 

0.633). Artinya dimensi uraian jabatan tanggungjawab (Indikator 4) termasuk 

kelompok faktor 4. 

 Dimensi uraian jabatan kondisi pekerjaan (Indikator 5), memiliki nilai korelasi 

terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 4 dengan hasil (faktor 4 = 
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0.866). Artinya dimensi uraian kondisi pekerjaan (Indikator 5) termasuk 

kelompok faktor 4. 

 Dimensi uraian jabatan kondisi pekerjaan (Indikator 6), memiliki nilai korelasi 

terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 4 dengan hasil (faktor 4 = 

0.756). Artinya dimensi uraian kondisi pekerjaan (Indikator 6) termasuk 

kelompok faktor 4. 

 Dimensi uraian jabatan fasilitas pekerjaan (Indikator 7), memiliki nilai korelasi 

terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 3 dengan hasil (faktor 4 = 

0.592). Artinya dimensi uraian kondisi pekerjaan (Indikator 7) termasuk 

kelompok faktor 3. 

 Dimensi uraian jabatan fasilitas pekerjaan (Indikator 8), memiliki nilai korelasi 

terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 3 dengan hasil (faktor 4 = 

0.659). Artinya dimensi uraian kondisi pekerjaan (Indikator 8) termasuk 

kelompok faktor 3. 

 Dimensi uraian jabatan standar hasil kerja (Indikator 9), memiliki nilai korelasi 

terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 3 dengan hasil (faktor 4 = 

0.594). Artinya dimensi uraian standar hasil kerja (Indikator 9) termasuk 

kelompok faktor 3. 

 Dimensi uraian jabatan standar hasil kerja (Indikator 10), memiliki nilai 

korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 6 dengan hasil (faktor 

6 = 0.886). Artinya dimensi uraian standar hasil kerja (Indikator 10) termasuk 

kelompok faktor 6. 
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 Dimensi persyaratan jabatan pendidikan dan pelatihan (Indikator 11), memiliki 

nilai korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 1 dengan hasil 

(faktor 1 = 0.711). Artinya dimensi persyaratan jabatan pendidikan dan 

pelatihan (Pernyataan 11) termasuk kelompok faktor 1. 

 Dimensi persyaratan jabatan pendidikan dan pelatihan (Indikator 12), memiliki 

nilai korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 3 dengan hasil 

(faktor 3 = 0.425). Artinya dimensi persyaratan jabatan pendidikan dan 

pelatihan (Indikator 12) termasuk kelompok faktor 3. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi ACH (Indikator 13), memiliki nilai 

korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 2 dengan hasil (faktor 

2 = 0.696). Artinya dimensi persyaratan jabatan kompetensi ACH (Indikator 

13) termasuk kelompok faktor 2. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi TW (Indikator 14), memiliki nilai 

korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 2 dengan hasil (faktor 

2 = 0.636). Artinya dimensi persyaratan jabatan kompetensi TW (Indikator 14) 

termasuk kelompok faktor 2. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi OC (Indikator 15), memiliki nilai 

korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 1 dengan hasil (faktor 

1 = 0.406). Artinya dimensi persyaratan jabatan kompetensi OC (Indikator 15) 

termasuk kelompok faktor 1. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi CO (Indikator 16), memiliki nilai 

korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 2 dengan hasil (faktor 
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2 = 0.809). Artinya dimensi persyaratan jabatan kompetensi CO (Indikator 16) 

termasuk kelompok faktor 2. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi EXP (Indikator 17), memiliki nilai 

korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 2 dengan hasil (faktor 

2 = 0.441). Artinya dimensi persyaratan jabatan kompetensi EXP (Indikator 17) 

termasuk kelompok faktor 2. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi RB (Indikator 18), memiliki nilai 

korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 6 dengan hasil (faktor 

6 = 0.777). Artinya dimensi persyaratan jabatan kompetensi RB (Indikator 18) 

termasuk kelompok faktor 6. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi TL (Indikator 19), memiliki nilai 

korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 1 dengan hasil (faktor 

1 = 0.803). Artinya dimensi persyaratan jabatan kompetensi TL (Indikator 19) 

termasuk kelompok faktor 1. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi DEV (Indikator 20), memiliki nilai 

korelasi terbesar dari faktor 1 hingga faktor 6 yaitu faktor 1 dengan hasil (faktor 

1 = 0.756). Artinya dimensi persyaratan jabatan kompetensi DEV (Indikator 20) 

termasuk kelompok faktor 1. 

 

Peneliti membuat tabel mengenai hasil analisis faktor dari dimensi variabel 

analisis jabatan berbasis kompetensi untuk memudahkan dalam melihat 

pengelompokan dimensi variabel pada faktor yang terbentuk dibawah ini adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.36 

Hasil Analisis Faktor 

Faktor 

1 2 3 4 5 6 

Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

pendidikan dan 

pelatihan 

(Indikator 11) 

Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

kompetensi 

ACH (Indikator 

13) 

Dimensi uraian 

jabatan 

tanggungjawab 

(Indikator 3) 

Dimensi uraian 

jabatan 

tanggungjawab 

(Indikator 4) 

Dimensi 

uraian 

jabatan 

wewenang 

(Indikator 1) 

Dimensi 

uraian jabatan 

standar hasil 

kerja 

(Indikator 10) 

Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

kompetensi OC 

(Indikator 15) 

Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

kompetensi 

TW (Indikator 

14) 

Dimensi uraian 

jabatan fasilitas 

pekerjaan 

(Indikator 7) 

Dimensi uraian 

jabatan kondisi 

pekerjaan 

(Indikator 5) 

Dimensi 

uraian 

jabatan 

wewenang 

(Indikator 2) 

Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

kompetensi 

RB (Indikator 

18) 

Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

kompetensi TL 

(Indikator 19) 

Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

kompetensi CO 

(Indikator 16) 

Dimensi uraian 

jabatan fasilitas 

pekerjaan 

(Indikator 8) 

Dimensi uraian 

jabatan kondisi 

pekerjaan 

(Indikator 6) 

  

Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

kompetensi DEV 

(Indikator 20) 

Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

kompetensi 

EXP (Indikator 

17) 

Dimensi uraian 

jabatan standar 

hasil kerja 

(Indikator 9) 

   

  Dimensi 

persyaratan 

jabatan 

pendidikan dan 

pelatihan 

(Indikator 12) 

   

Sumber: Hasil data yang telah diolah peneliti 2019. 

 

 

Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil analisis faktor pengelompokannya 

sesuai dengan dimensi dan indikator variabel analisis jabatan berbasisi kompetensi 

dapat disimpulkan diantaranya: 
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A. Faktor I 

 Dimensi persyaratan jabatan pendidikan dan pelatihan dengan indikator 

kesesuaian tanggungjawab pekerjaan dengan latar belakang pendidikan dan 

pengalaman kerja. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi OC dengan indikator memilih 

untuk memenuhi kebutuhan organisasi dari pada mengejar kepentingan 

sendiri. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi TL dengan indikator memastikan 

bahwa kebutuhan kelompok terpenuhi. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi OC dengan indikator 

mengidentifikasi dan merancang progam baru untuk kebutuhan pelatihan. 

B. Faktor II 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi ACH dengan indikator bekerja 

untuk memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi TW dengan indikator meminta ide 

dan pendapat dalam mengambil keputusan atau merencanakan sesuatu. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi CO dengan indikator mengawasi 

dan memeriksa informasi mengenai pekejaan. 

 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi EXP dengan indikator menjaga 

keterampilan dan pengetahuan pada bidang teknik dengan pekerjaan. 

C. Faktor III 

 Dimensi uraian jabatan tanggungjawab dengan indikator menjaga arahan 

pertanggungjawaban pekerjaan yang diberikan jelas. 
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 Dimensi uraian jabatan fasilitas pekerjaan dengan indikator kelengkapan 

fasilitas untuk mendukung kelancaran pekerjaan. 

 Dimensi uraian jabatan fasilitas pekerjaan dengan indikator kesesuaian 

fasilitas dengan kebutuhan pekerjaan. 

 Dimensi uraian jabatan standar hasil kerja dengan indikator kejelasan 

mengenai target yang diharapkan. 

 Dimensi persyaratan jabatan pendidikan dan pelatihan dengan indikator 

efektivitas pelatihan dalam menunjang pekerjaan. 

D. Faktor IV 

 Dimensi uraian jabatan tanggungjawab dengan indikator kompensasi yang 

diberikan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. 

 Dimensi uraian jabatan kondisi pekerjaan dengan indikator peraturan atau 

kebijaksanaan dapat dipahami 

 Dimensi uraian jabatan kondisi pekerjaan dengan indikator adanya kejelasan 

koordinasi melaksanakan pekerjaan. 

E. Faktor V 

 Dimensi uraian jabatan wewenang dengan indikator kesesuaian wewenang 

dengan posisi dalam pekerjaan. 

 Dimensi uraian jabatan wewenang dengan indikator kewenangan yang 

diberikan perusahaan dapat dipahami dengan jelas. 

F. Faktor VI 

 Dimensi uraian jabatan standar hasil kerja dengan indikator kesesuaian target 

dengan bidang pekerjaan. 
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 Dimensi persyaratan jabatan kompetensi RB dengan indikator membangun 

hubungan dengan banyak orang dalam perusahaan. 

5. Analisis Output Tabel Communalities 

Menggambarkan korelasi setiap variabel dengan faktor yang diekstrak, tabel 

communalities menunjukan nilai faktor selalu positif dan mampu untuk 

menjelaskan faktor atau tidak. Pernyataan jika nilai Extraction lebih besar dari 0.50 

maka dimensi variabel mampu menjelaskan faktor. Hasil analisis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.37 

Communalities 

 Initial Extraction Extraction > 0.50 Kriteria 

Uraian Jabatan Wewenang 1.000 .707 0.50 Layak 

Uraian Jabatan Wewenang 1.000 .752 0.50 Layak 

Uraian Jabatan Tanggungjawab 1.000 .783 0.50 Layak 

Uraian Jabatan Tanggungjawab 1.000 .577 0.50 Layak 

Uraian Jabatan Kondisi Pekerjaan 1.000 .812 0.50 Layak 

Uraian Jabatan Kondisi Pekerjaan 1.000 .662 0.50 Layak 

Uraian Jabatan Fasilitas Pekerjaan 1.000 .702 0.50 Layak 

Uraian Jabatan Fasilitas Pekerjaan 1.000 .737 0.50 Layak 

Uraian Jabatan Standar Hasil Kerja 1.000 .779 0.50 Layak 

Uraian Jabatan Standar Hasil Kerja 1.000 .819 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Pendidikan dan Pelatihan 1.000 .709 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Pendidikan dan Pelatihan 1.000 .589 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Kompetensi ACH 1.000 .658 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Kompetensi TW 1.000 .682 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Kompetensi OC 1.000 .508 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Kompetensi CO 1.000 .818 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Kompetensi EXP 1.000 .504 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Kompetensi RB 1.000 .854 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Kompetensi TL 1.000 .681 0.50 Layak 

Persyaratan Jabatan Kompetensi DEV 1.000 .784 0.50 Layak 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Sumber: Hasil Output Program SPSS dengan kuesioner yang telah diolah, 2019. 
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Berdasarkan output tabel diatas, diketahui nilai extraction semua dimensi 

variabel analisis jabatan berbasis kompetensi menunjukan lebih besar dari 0.50, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua dimensi variabel analisis jabatan 

berbasis kompetensi layak dan dapat dipakai untuk menjalankan faktor. Sedangkan 

untuk melihat faktor dominan apa saja pada dimensi variabel analisis jabatan 

berbasis kompetensi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang karena ada 6 faktor terbentuk maka diambil 6 

dimensi yang memiliki nilai paling tinggi diantara yang lain dan  diantaranya 

adalah: 

1. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi persyaratan jabatan 

melalui kompetesi RB (Relationship Bulding) dengan indikator membangun 

hubungan dengan banyak orang dalam perusahaan. Memiliki nilai extraction 

sebesar 0.854 artinya faktor dimensi ini paling dominan pertama yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dibandingkan dimensi variabel analsisi 

jabatan berbasis kompetensi lainnya yang ada dalam penelitian.  

2. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi uraian jabatan melalui 

standar hasil kinerja dengan indikator kejelasan mengenai target yang 

diharapkan dan kesesuaian target dengan bidang pekerjaan. Memiliki nilai 

extraction sebesar 0.819 artinya faktor dimensi ini paling dominan ke 2 yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dibandingkan dimensi variabel analsisi 

jabatan berbasis kompetensi lainnya yang ada dalam penelitian.  

3. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi persyaratan jabatan 

melalui kompetensi CO (Concern for Order) dengan indikator mengawasi dan 
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memeriksi informasi mengenai pekerjaan. Memiliki nilai extraction sebesar 

0.818 artinya faktor dimensi ini paling dominan ke 3 yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dibandingkan dimensi variabel analsisi jabatan berbasis 

kompetensi lainnya yang ada dalam penelitian.  

4. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi uraian jabatan melalui 

kondisi pekerjaan dengan indikator peraturan atau kebijaksanaan dapat 

dipahami dan adanya kejelasan koordinasi melaksanakan pekerjaan. Memiliki 

nilai extraction sebesar 0.812 artinya faktor dimensi ini paling dominan ke 4 

yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan dibandingkan dimensi variabel 

analsisi jabatan berbasis kompetensi lainnya yang ada dalam penelitian.  

5. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi persyaratan jabatan 

melalui kompetesi DEV (Develophing Others) dengan indikator 

mengidentifikasi dan merancang progam baru untuk kebutuhan pelatihan. 

memiliki nilai extraction sebesar 0.784 artinya faktor dimensi ini paling 

dominan ke 5 yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan dibandingkan 

dimensi variabel analsisi jabatan berbasis kompetensi lainnya yang ada dalam 

penelitian.  

6. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi uraian jabatan melalui 

kondisi pekerjaan dengan indikator arahan pertanggungjawaban pekerjaan yang 

diberikan jelas dan kompensasi yang diberikan perusahaan sesuai dengan 

tanggung jawab pekerjaan. Memiliki nilai extraction sebesar 0.783 artinya 

faktor dimensi ini paling dominan ke 6 yang berpengaruh terhadap kinerja 
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karyawan dibandingkan dimensi variabel analsisi jabatan berbasis kompetensi 

lainnya yang ada dalam penelitian.  

 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Gambaran umum mengenai kondisi variabel analisis jabatan berbasis 

kompetensi karyawan pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang Kabupaten Bandung.  

Dapat diketahui bahwa kondisi variabel analisis jabatan berbasis kompetensi 

karyawan pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang adalah sebagai 

berikut:  

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi mengenai dimensi pada variabel analisis jabatan 

berbasis kompetensi, hasil analisa tersebut dinyatakan “sesuai” dengan rata-rata 

skor 3.51 karena berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 3.40 – 

4.19. Artinya, analisis jabatan berbasis kompetensi pada PT. Pertamina 

Geothermal Enegry Area Kamojang, melalui uraian jabatan dan persyaratan 

jabatan sudah diterapkan dengan baik namun untuk meningkatkan kinerja 

karyawan melalui jabatan berbasis kompetensi sebaiknya perusahaan 

mendefinisikan kompetensi secara lebih “sempit” berkaitan dengan perilaku 

yang dapat diukur. Mengacu pada pendapat dari (Dessler dalam Inne 

Rumayanti : 2015) mengemukakan bahwa beberapa perusahaan 

mendefiniskan kompetensi lebih luas dan menggunakan kompetensi sebagai 

sinonim dari pengetahuan, atau keahlian, atau kemampuan seorang yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan maka analisis jabatan berbasis 

kompetensi berarti mendeskripsikan suatu pekerjaaan berkaitan dengan 
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kompetensi yang dapat diukur, dapat diobservasi, dan berkaitan dengan 

perilaku (pengetahuan dan keahlian) sehingga karyawan yang melakukannya 

harus menunjukan kualitas untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik 

dalam meningkatkan kinerja.  

 

Dengan melihat nilai rekapitulasi mengenai dimensi pada variabel analisis 

jabatan berbasis kompetensi untuk aspek dimensi uraian jabatan melalui wewenang  

memiliki kriteria sesuai, dimensi uraian jabatan melalui tanggungjawab pekerjaan  

memiliki kriteria sesuai, dimensi uraian jabatan melalui kondisi pekerjaan  

memiliki kriteria sesuai, dimensi uraian jabatan melalui fasilitas pekerjaan  

memiliki kriteria sesuai, dimensi uraian jabatan melalui standar hasil kerja  

memiliki kriteria cukup sesuai, dimensi persyaratan jabatan melalui pendidikan dan 

pelatihan memiliki kriteria sesuai, dimensi persyaratan jabatan melalui kompetensi 

memiliki kriteria cukup sesuai.  Adapun diketahui hal – hal yang menyebutkan 

cukup rendahnya kondisi analisis jabatan berbasis kompetensi karyawan pada PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang adalah sebagai berikut: 

2. Bobot nilai aspek dimensi uraian jabatan melalui standar hasil kerja memiliki 

skor 3.31 hasil analisa tersebut dinyatakan “cukup sesuai” karena berdasarkan 

kriteria skala interval berada pada interval 2.60-3.39. Artinya uraian jabatan 

melalui standar hasil kerja dengan indikator kejelasan mengenai target yang 

diharapkan perusahaan diterapkan dengan cukup sesuai sedangkan  kesesuaian 

pencapaian target dengan bidang pekerjaan karyawan cukup sesuai. Maka 

perusahaan sebaiknya memberikan karyawan standar pekerjaan yang lebih jelas 
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dengan Indikator-indikator yang telah ditentukan dalam perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja.  

3. Bobot nilai aspek dimensi persyaratan jabatan melalui kompetensi memiliki 

skor 3.39 hasil analisa tersebut dinyatakan “cukup sesuai” karena berdasarkan 

kriteria skala interval berada pada interval 2.60 - 3.39. Namun kompetensi 

dengan kategori OC (Organitational commitment) dengan indikator memilih 

untuk memenuhi kebutuhan organisasi dari pada mengejar kepentingan pribadi 

dalam hal ini karyawan sudah menerapakan dengan cukup baik. CO (Concern 

for Order) dengan indikator mengawasi dan memeriksa informasi mengenai 

pekerjaan dalam hal ini karyawan sudah melakukannya dengan cukup baik. 

EXP (Expertise) dengan indikator menjaga keterampilan dan pengetahuan pada 

bidang teknik dengan pekerjaan dalam hal ini karyawan cukup sesuai 

kemampuan dengan bidang teknik pekerjaan. TL (Team Leadership) dengan 

indikator memastikan bahwa kebutuhan kelompok terpenuhi dalam hal ini 

karyawan menerapkan dengan cukup baik dan DEV (Developing Others) 

dengan indikator mengindentifikasikan dan merancang program baru untuk 

kebutuhan pelatihan dalam hal ini karyawan sudah melakukan dengan cukup 

baik.  

 

Dapat disimpulkan bahwa rekapitulasi jenis kelompok kompetensi diatas untuk 

karyawan masuk dalam kategori sudah cukup sesuai. Maka perusahaan harus 

meningkatkan kompetensi dengan mengacu pada pendapat menurut (Wibowo, 

2014: 275) bahwa kompetensi dapat dikembangkan dengan “model gunung es 

kompetensi” dimana kompetensi yang tampak keahlian, pengetahuan biasa disebut 
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sebagai Hard Competency atau Hard Skill karena kompetensi ini perilakunya dapat 

terlihat jelas atau observable dan kompetensi yang tersembunyi konsep, perilaku, 

sikap, bawaan bisa disebut sebagai Soft Competency karena sulit untuk diobservasi, 

maka agar Soft Competency ini mudah diobservasi penilaian kompetensinya 

melalui perilaku nyata yang ditunjukan dalam proses pekerjaan. Kompetensi 

karyawan harus dikembangkan karena merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 

Kabupaten Bandung. 

 

4.6.2 Gambaran umum mengenai variabel kinerja karyawan PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung.  

Dapat diketahui bahwa kondisi variabel kinerja karyawan pada PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang  kabupaten bandung adalah sebagai 

berikut:  

1. Berdasarkan nilai rekapitulasi mengenai dimensi pada variabel kinerja 

karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Hasil analisa 

tersebut dinyatakan “Cukup Tinggi” dengan rata-rata skor 3.39 karena 

berdasarkan kriteria skala interval berada pada interval 2.60-3.39. Artinya 

kinerja karyawan dinyatakan cukup tinggi pada PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. Selanjutnya diharapkan 

perusahaan sebaiknya dapat meningkatkan tahapan evaluasi kembali pada 

setiap pekerjaan yang sudah dilakukan karyawan PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang salah satunya melalui pengukuran kinerja yang tepat 

kepada karyawan dengan mengacu pada pendapat (Moeheriono, 2012: 27-28)  
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yang menjelaskan mengenai beberapa tahap dalam pengukuran kinerja 

perusahaan yaitu: (1) Mendesain merupakan proses mendesain meliputi 

beberapa aktivitas antara lain seperti menentukan model apa yang dipilih 

termasuk kerangka kinerjanya sampai penentuannya indikator kinerja utama. 

(2) Mengukur dimana ondikator-indikator yang telah ditentukan dalam tahap 

desain kemudian diterapkan untuk mengukur kinerja perusahaan menggunakan 

data-data aktual perusahaan. (3) Mengevaluasi merupakan tahap selanjutnya 

adalah mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan. (4) 

Menindaklanjuti bahwa hasil yang diperoleh pada tahap evaluasi kemudian 

ditindaklanjuti dengan menentukan indikator-indikator mana saja yang 

menunjukan kinerja yang sudah baik dan indikator-indikator mana saja yang 

amsih menunjukan kinerja yang buruk. (6) Mengevaluasi kembali merupaka 

tahap selanjutnya adalah mengevaluasi kembali apakah sistem pengukuran 

kinerja yang telah disusun dan diterapkan tersebut telah sesuai atau belum 

dengan kebutuhan perusahaan selain itu sistem tersebut juga dievaluasi kembali 

apakah sudah dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya atau 

belum, dan ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan dalam pengukuran 

kinerja, namun demikian sebelum melakukan serangkaian langkah-langkah 

tersebut perlu didahului dengan mendesain sistem penghargaan terlebih dahulu. 

 

Dengan melihat nilai rekapitulasi mengenai dimensi pada variabel kinerja untuk 

aspek dimensi kuantitas pekerjaan memiliki kriteria tinggi. Dimensi kualitas 

pekerjaan memiliki kriteria tinggi. Dimensi jangka waktu memiliki kriteria cukup 

tinggi. Dimensi penekanan biaya memiliki kriteria cukup tinggi. Dimensi 
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pengawasan memiliki kriteria tinggi dan Dimensi hubungan antar karyawan 

memiliki kriteria cukup tinggi. Adapun diketahui hal – hal yang menyebutkan 

cukup rendahnya kondisi kinerja karyawan pada PT. Pertamina Geothermal Energy 

Area Kamojang adalah sebagai berikut: 

2. Bobot nilai aspek dimensi jangka waktu memiliki skor 3.27 hasil analisa 

tersebut dinyatakan “Cukup Tinggi”. Artinya jenis pekerjaan yang dilakukan 

karyawan dengan diberikan batas waktu dalam penyelesaikan pekerjaannya dan 

memanfaatkan waktu secara optimal sudah dilakukan dengan cukup baik. Maka 

kinerja karyawan dengan aspek dimensi jangka waktu dinyatakan cukup tinggi 

pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. 

Dalam hal ini karyawan harus memperbaiki rencana kerja dalam segi waktu 

untuk merancang pekerjaan yang akan memudahkan karyawan dalam mencapai 

tujuaan sesuai dengan jangka waktu yang menjadi prosedur dari perusahaan. 

3. Bobot nilai aspek dimensi penekanan biaya  memiliki skor 3.36 hasil analisa 

tersebut dinyatakan “Cukup Tinggi”. Artinya dalam memanfaatkan biaya secara 

optimal sesuai dengan anggaran yang sudah perusahaan tetapkan dan upaya 

mengurangi seminimal mungkin kesalahan saat produksi agar meminimalisir biaya 

yang tidak terduga, sudah dilakukan karyawan dengan cukup baik. Maka kinerja 

karyawan dengan aspek dimensi penekanan biaya dinyatakan cukup tinggi pada 

PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. Dalam 

hal ini karyawan harus memiliki pemahaman pengetahuan tentang pekerjaan 

dalam penggunaan biaya untuk produksi maupun kelangksungan kegiatan 

dalam perusahaan secara baik, hal ini akan memberikan hasil pekerjaan yang 
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baik sehingga karyawan dapat mengoptimalkan dalam penekanan biaya 

perusahaan. 

 

4.6.3 Pengaruh Analisis Jabatan Berbasis Kompetentesi Terhadap kinerja 

karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 

Kabupaten Bandung.  

Pengaruh analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan 

PT. Pertamina Geothermal Energy Area kamojang Kabupaten Bandung, memiliki 

nilai korelasi sebesar 0.873 nilai tersebut berada pada interval 0.80 – 1.000 artinya 

memiliki kriteria keeratan hubungan yang sangat kuat antara analisis jabatan 

berbasis kompetensi dengan kinerja karyawan dan analisis jabatan berbasis 

kompetensi mempunyai pengaruh sebesar 76 % terhadap kinerja karyawan di PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung sedangkan 

sisanya sebesar 24% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti misalnya, 

lingkungan kerja, budaya kerja dan disiplin kerja. Dari perhitungan uji statistik 

dapat dilihat bahwa  (Fhitung > Ftabel) atau (182.995  > 4.01 ) berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut bersifat positif dan 

signifikan dengan pernyataan hipotesis dapat diterima.  

Hasil ini relevan dengan teori yang dikemukakan Dessler dalam (Inne 

Rumayanti : 2015) mengemukakan bahwa beberapa perusahaan mendefiniskan 

kompetensi lebih luas dan menggunakan kompetensi sebagai sinonim dari 

pengetahuan, atau keahlian, atau kemampuan seorang yang dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan selain itu mendefinisikan kompetensi secara lebih “sempit” 

berkaitan dengan perilaku yang dapat diukur, maka analisis jabatan kompetensi 
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berarti mendeskripsikan suatu pekerjaaan berkaitan dengan kompetensi yang dapat 

diukur, dapat diobservasi, dan berkaitan dengan perilaku (pengetahuan, keahlian, 

atau perilaku) sehingga karyawan yang melakukannya harus menunjukan kualitas 

untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik dalam meningkatkan kinerja. 

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Anita Naliebrata dalam 

jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Penempatan Pegawai Berbasis 

Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Dinas Perhubungan Pemkab 

Bogor)”, dengan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kompetensi, kualifikasi, 

dan motivasi berpengaruh nyata dan positif, artinya jika Dishub Pemkab Bogor 

ingin meningkatkan kinerja pegawai, maka kompetensi, kualifikasi dan motivasi 

juga harus ditingkatkan. Besarnya pengaruh ketiga faktor ini terhadap kinerja 

adalah sebesar 64,1%, dan sisanya sebesar 35,9% dipengaruhi faktor-faktor lain 

yang tidak teramati dalam penelitian ini. Sebagai implikasi terhadap aspek 

manajerial adalah diperlukan adanya suatu standar kompetensi dalam penempatan 

pegawai, perlu adanya kesesuaian pendidikan dan pelatihan teknis maupun 

fungsional yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing pegawai. 

 

4.6.4 Faktor Paling Dominan Pada Dimensi Variabel Analisis Jabatan 

Berbasis Kompetensi yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Bandung. 

Berdasarkan output tabel 4.37 dapat disimpulkan bahwa dimensi variabel 

analisis jabatan berbasis kompetensi layak dan dapat dipakai untuk menjalankan 

faktor dan ada 6 faktor yang terbentuk dalam penelitian ini diantaranya adalah: 
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1. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi persyaratan 

jabatan melalui kompetensi RB (Relationship Bulding) dengan indikator 

membangun hubungan dengan banyak orang dalam perusahaan. Memiliki nilai 

extraction sebesar 0.854 artinya faktor dimensi ini paling dominan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan dan kompetesi RB (Relationship Bulding) 

mempunyai pengaruh sebesar 85.4% terhadap kinerja karyawan di PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung sedangkan 

sisanya sebesar 14.6% dipengaruhi oleh dimensi lain dalam variabel analisis 

jabatan berbasis kompetensi pada penelitian ini. 

2. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi uraian jabatan 

melalui standar hasil kinerja dengan indikator kejelasan mengenai target 

yang diharapkan dan kesesuaian target dengan bidang pekerjaan. Memiliki nilai 

extraction sebesar 0.819 artinya faktor dimensi ini paling dominan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan dan uraian jabatan melalui standar hasil 

kinerja mempunyai pengaruh sebesar 81.9% terhadap kinerja karyawan di PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung sedangkan 

sisanya sebesar 18.1% dipengaruhi oleh dimensi lain dalam variabel analisis 

jabatan berbasis kompetensi pada penelitian ini. 

3. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi persyaratan 

jabatan melalui kompetensi CO (Concern for Order) dengan indikator 

mengawasi dan memeriksi informasi mengenai pekerjaan. Memiliki nilai 

extraction sebesar 0.818 artinya faktor dimensi ini paling dominan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan dan kompetesi CO (Concern for Order) 
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mempunyai pengaruh sebesar 81.8% terhadap kinerja karyawan di PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung sedangkan 

sisanya sebesar 18.2% dipengaruhi oleh dimensi lain dalam variabel analisis 

jabatan berbasis kompetensi pada penelitian ini. 

4. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi uraian jabatan 

melalui kondisi pekerjaan dengan indikator peraturan atau kebijaksanaan 

dapat dipahami dan adanya kejelasan koordinasi melaksanakan pekerjaan. 

Memiliki nilai extraction sebesar 0.812 artinya faktor dimensi ini paling 

dominan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dan uraian jabatan 

melalui kondisi pekerjaan mempunyai pengaruh sebesar 81.2% terhadap kinerja 

karyawan di PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten 

Bandung sedangkan sisanya sebesar 18.8% dipengaruhi oleh dimensi lain 

dalam variabel analisis jabatan berbasis kompetensi pada penelitian ini. 

5. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi persyaratan 

jabatan melalui kompetesi DEV (Develophing Others) dengan indikator 

mengidentifikasi dan merancang progam baru untuk kebutuhan pelatihan. 

memiliki nilai extraction sebesar 0.784 artinya faktor dimensi ini paling 

dominan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dan kompetesi DEV 

(Develophing Others) mempunyai pengaruh sebesar 78.4% terhadap kinerja 

karyawan di PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten 

Bandung sedangkan sisanya sebesar 21.6% dipengaruhi oleh dimensi lain 

dalam variabel analisis jabatan berbasis kompetensi pada penelitian ini. 
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6. Variabel analisis jabatan berbasis kompetensi dimensi uraian jabatan 

melalui kondisi pekerjaan dengan indikator arahan pertanggungjawaban 

pekerjaan yang diberikan jelas dan kompensasi yang diberikan perusahaan 

sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. Memiliki nilai extraction sebesar 

0.783 artinya faktor dimensi ini paling dominan memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan dan uraian jabatan melalui kondisi pekerjaan mempunyai 

pengaruh sebesar 78.3% terhadap kinerja karyawan di PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung sedangkan sisanya 

sebesar 21.7% dipengaruhi oleh dimensi lain dalam variabel analisis jabatan 

berbasis kompetensi pada penelitian ini. 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

4.7.1 Impikasi Manajerial Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi Karyawan 

PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten 

Bandung.  

Hasil penelitian ini memberikan implikasi manajerial bagi PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa analisis jabatan berbasis kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan beberapa cukup 

rendahnya kondisi terkait dengan analisis jabatan berbasis kompetensi, diantarnya 

adalah: 

1. Uraian jabatan melalui standar hasil kerja dalam hal ini karyawan cukup jelas 

menerima kejelasan mengenai target yang diharapkan perusahaan sehingga 
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kesesuaian karyawan dalam pencapaian target dengan bidang pekerjaan masih 

dalam kategori cukup baik. 

2. Jenis kelompok kompetensi dalam penelitian ini sebagai kebutuhan kompetensi 

karyawan yaitu “OC (Organitational commitment), CO (Concern for Order), 

EXP (Expertise), TL (Team Leadership) dan DEV (Developing Others)”. Dapat 

disimpulkan bahwa jenis kelompok kompetensi diatas masuk dalam kategori 

masih cukup sesuai.  

 

Dengan demikian, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung terkait dengan 

analisis jabatan berbasis kompetensi harus dikembangkan karena merupakan salah 

satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pada PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung., antara lain sebagai berikut:  

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Standar Hasil 

Kerja 

Pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan standar hasil kerja 

dilakukan dalam meraih kualitas kerja yang tinggi, organisasi harus memahami dan 

menyerasikan permintaan kerja dan individu, hal ini disebut analisis jabatan atau 

analisis pengetahuan pada susunan kepegawaian, pelatihan, penilaian kinerja, dan 

kegiatan sumber daya manusia lainnya. Diharapkan PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang menerapkan pengelolaan sumber daya manusia dalam 

meningkatkan standar hasil kerja karyawan. 

Berkaitan dengan hal tersebut mengacu pada analisis pekerjaan menurut 

(Dessler : 2013) mengungkapkan bahwa analisis pekerjaan merupakan prosedur 
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yang dilalui untuk menentukan tanggungjawab posisi-posisi yang harus dibuatkan 

stafnya, dan karakteristik orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut. 

Analisis pekerjaan memberikan informasi yang digunakan untuk membuat 

deskripsi pekerjaan (daftar tentang pekerjaan tersebut), dan spesifikasi pekerjaan 

(jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut). Berdasarkan hal 

diatas hendaknya PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang dapat 

melakukan hal-hal melalui analisis pekerjaan diantaranya sebagai berikut: 

 Aktivitas pekerjaan 

Dalam aktivitas pekerjaan hendaknya PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang, dapat memberikan kejelasan pekerjaan untuk setiap target yang 

harus dicapai karyawan dalam memenuhi standar hasil kerja. 

 Perilaku pekerja 

Menganalisis setiap perilaku pekerja dengan melakukan observasi mengguakan 

kuesioner mengenai kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. 

 Mesin, perangkat, peralatan, dan bantuan pekerjaan 

Mengembangkan dengan melakukan pelatihan pada salah satu kriteria 

kompetensi EXP (Expertise) yang merupakan karyawan 

keahlianteknikal/profesional/manajerial, penguasaan bidang pengetahuan yang 

terkait dengan pekerjaan (teknik, manajerial maupun profesional), dan motivasi 

untuk mengembangkan dalam individu karyawan. 
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 Standar prestasi  

Mengembangkan salah satu kriteria kompetensi ACH (Achievement 

Orientation) yang merupakan kompetensi semangat untuk berprestasi mencapai 

target kerja dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan. 

 Persyaratan jabatan 

Perusahaan diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan pada 

karyawan dalam menunjang prestasi serta keahlian yang dimiliki untuk 

meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang keahliannya, dengan cara 

mengevalusi tingkat pendidikan terakhir disesuaikan dengan kebutuhan jabatan 

agar sesuai dengan keahlian karyawan dan dilakukan pelatihan on the jod or off 

the job agar dapat meningkatkan kompetensi pada setiap individu karyawan. 

2. Pengembangan Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 

Analisis jabatan merupakan prosedur dalam menetapkan tugas dan tuntutan 

keterampilan dari suatu jabatan dan karyawan yang akan diperkerjakan untuk 

jabatan itu, analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang 

selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan yang selanjutnya 

digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan (job description) dan spesifikasi 

jabatan (job specification. Analisis jabatan disamping mengahasilkan uraian dan 

spesifikasi jabatan juga memiliki delapan kegunaan lain, ada 8 (delapan) 

pengembangan dalam analasis jabatan berbasis kompetensi yang dapat digunakan 

PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang antara adalah sebagai berikut: 
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a. Pengadaan Tenaga Kerja 

Perusahaan menggunakan spesifikasi jabatan dengan melakukan pembanding 

para calon karyawan dalam spesifikasi jabatan akan memberikan dasar 

pembentukan prosedur seleksi karyawan dalam mengisi suatu jabatan. 

b. Pelatihan 

Perusahaan membuat isi uraian tugas dan pekerjaan dapat digunakan sebagai 

dasar untuk mengambil keputusan khususnya dalam hal program pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan 

kompetensi Develophing Others. 

c. Evaluasi Kinerja 

Perusahaan membuat persyaratan-persyaratan dan uraian jabatan untuk 

menentukan nilai pegawai dalam pemberian kompensasi yang layak dengan 

tujuan dapat meningkatkan standar hasil kerja pada PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang. 

d. Penilaian Prestasi 

Perusahaan perlu melakukan penilain prestasi untuk menentukan apakah 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik maka dengan deskripsi jabatan akan 

sangat membantu untuk pemilihan penempatan pekerjaan yang tepat bagi 

karyawan. 

e. Promosi dan Transfer Pegawai 

Perusahaan harus memiliki informasi dan data pegawai yang dapat membantu 

proses pengambilan keputusan sebagai dasar program promosi dan transfer 

pegawain. 



243 

 

 
 

f. Induksi 

Perusahaan dalam meningkatkan aspek standar hasil kinerja melalui uraian 

jabatan menggunakan orientasi yang akan memberikan gambaran pada pegawai 

tentang pekerjaan yang harus dilakukan. 

g. Konsultasi 

Khusunya divisi HR PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang harus 

memiliki informasi jabatan yang jelas karena akan bermanfaat bagi pemberian 

kosultasi yang baik dalam aspek kesuaian atau tidak sesuai dengan jabatan 

karyawan dalam perusahaan. 

 

3. Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi 

Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar 

kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu 

untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam 

organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan struktur 

hendaknya yang dimiliki. Penerapan model-model kompetensi dalam sistem 

manajemen SDM saat ini. Sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat lagi 

dihindari oleh perusahaan. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa dengan 

penerapan model - model ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih 

baik. Agar penerapan model-model kompetensi di dalam organisasi dapat 

memberikan nilai kompetitif, maka dalam proses pengembangannya harus 

direncanakan dengan baik dan harus selaras dengan misi, strategi, tantangan, 

maupun sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, 
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hendaknya PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang dapat melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang dapat melakukan 

Assessment Center Karyawan bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

seseorang terhadap suatu kompetensi berdasarkan bukti-bukti berupa hasil 

psikotes (laporan perilaku, minat, kepribadian dan kompetensi), untuk 

meningkatkan kebutuhan kompetensi karyawan dalam aspek kompetensi 

Organitational commitment, Concern for Order, Expertise, Team Leadership 

and Develophing Others. 

b. Perusahaan merencanakan untuk memenuhi kebutuhan individual dan 

organisasi dengan hasil Assessment Center Karyawan sesuai minat, peri laku, 

kepribadian dan kompetensi karyawan. 

c. Perusahaan melakukan pengembangan karyawan sesuai perencanaan 

kebutuhan individual dan organisasi, dapat melalui coaching karyawan, 

pendidikan dan pelatihan, character building, dan rotasi karyawan. 

 

4. Meningkatkan Kompetensi Karyawan  

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 8 (delapan) jenis kompetensi 

untuk dilakukan analisis sebagai kebutuhan kompetensi karyawan hal ini karena 

mengacu pada pendapat dari salah satu karyawan dibagian area HR PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang sebagai bahan untuk melihat kebutuhan 

komptensi dalam analisis jabatan dan diantaranya adalah:  Achievement Orientation 

(ACH), Team work (TW), Organitational commitment (OC), Concern for order 

(CO), Expertise (EXP), Relationship bulding (RB), Team leadership (TL), DEV 
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(Deceloping Others). Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ada 6 (enam) 

kompetensi yang masuk dalam kategori masih cukup sesuai pada PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang dan perlu dievalusi dan dilakukan 

pengembangan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) OC (Organitational commitment) 

Merupakan Kompetensi komitmen terhadap organisasi. Dorongan dan 

kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dengan kebutuhan, 

prioritas dan tujuan organisasi, untuk bertindak dengan cara yang menunjang 

tujuan organisasi atau memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam penelitian ini 

untuk kompetensi tersebut mendapat hasil cukup sesuai. Artinya PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang diharapkan dapat  meningkatkan rasa 

memiliki perusahaan kepada karyawan dalam hal ini sehingga karyawan 

memiliki rasa memilih untuk memenuhi kebutuhan organisasi dari pada 

mengejar kepentingan pribadi. 

2) CO (Concern for Order) 

Merupakan kompetensi perhatian terhadap kejelasan tuga kualitas dan ketelitian 

kerja. Dorongan dalam diri seseorang untuk memastikan ketidakpastian 

khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas dan ketepatan/ketelitian data 

dan nformasi di tempat kerja. Dalam penelitian ini untuk kompetensi tersebut 

mendapat hasil cukup sesuai. Artinya PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang diharapkan dapat meningkatkan dalam hal mengawasi & memeriksa 

informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan karyawan sehingga dapat 



246 

 

 
 

mengevaluasi apabila terdapat kesalahan kecil dalam pekerjaan dan dapat 

dilakukan perbaikan secara cepat. 

3) EXP (Expertise) 

Merupakan keahlian teknikal/profesional/manajerial. Penguasaan bidang 

pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan (dapat teknik, manajerial maupun 

profesional), dan motivasi untuk menggunakan, mengembangkan dan 

membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. 

Dalam penelitian ini untuk kompetensi tersebut mendapat hasil cukup sesuai. 

Artinya PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pada bidang teknik dengan 

pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan. 

4) TL (Team Leadership) 

Merupakan Kompetensi memimpin kelompok. Dorongan dan kemauan untuk 

berperan sebagai pemimpin kelompok, biasanya ditunjukan dalam ortoritas 

formal. Dalam penelitian ini untuk kompetensi tersebut mendapat hasil cukup 

sesuai. Artinya PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang diharapkan 

dapat meningkatkan dalam memastikan bahwa ketika karyawan memimpin 

suatu kelompok kerjasama dalam perusahaan memiliki rasa untuk memenuhi 

kebutuhan kelompok. 

5) DEV (Developing Others) 

Merupakan kompetensi mengembangkan orang lain. Keinginan untuk 

mengajarkan atau mendorong pengembangan atau proses belajar orang lain. 

Dalam penelitian ini untuk kompetensi tersebut mendapat hasil cukup sesuai. 
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Artinya PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang diharapkan dapat 

meningkatkan dalam menetapkan, mengidentifikasi dan merancang program 

baru untuk kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan karyawan untuk menunjang 

peningkatan kinerja perusahaan. 

 

4.7.2 Impikasi Manajerial kinerja karyawan pada PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung.  

Hasil penelitian ini memberikan implikasi manajerial bagi PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini 

menunjukan beberapa cukup rendahnya kondisi terkait dengan kinerja karyawan 

diantarnya adalah: 

1. Kinerja karyawan dengan aspek jangka waktu cukup tinggi pada PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung, artinya jenis 

pekerjaan yang dilakukan karyawan dengan diberikan batas waktu dalam 

penyelesaikan pekerjaannya dicapai dengan cukup baik dan dalam 

memanfaatkan waktu secara optimal sudah dimanfaatkan dengan cukup baik. 

2. Kinerja karyawan dengan aspek penekanan biaya dalam memanfaatkan biaya 

secara optimal sesuai dengan anggaran yang sudah perusahaan tetapkan 

karyawan dalam hal ini mengoptimalkan biaya dengan cukup optimal dan 

upaya mengurangi seminimal mungkin kesalahan saat produksi agar 

meminimalisir biaya yang tidak terduga, sudah dilakukan karyawan dengan 

cukup baik sehingga kinerja karyawan dengan aspek penekanan biaya cukup 

tinggi pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten 

Bandung. 
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Dengan demikian, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung terkait dengan 

meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang Kabupaten Bandung., antara lain sebagai berikut:  

 

1. Menerapkan Langkah – Langkah Pengukuran Kinerja Dalam Upaya 

Meningkatkan Kinerja Karyawan 

Langkah – langkah pengukuran kinerja karyawan merupakan salah satu faktor 

dalam meningkatkan kinerja karyawan, diharapakan PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang dapat menerapkan tahapan dalam penelitian ini sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mengefektifkan 

waktu untuk menyelesaikan target perusahaan. Dalam penelitian ini mengacu pada 

teori menurut (Moeheriono, 2012: 27-28) mengenai beberapa tahap dalam 

pengukuran kinerja yang dapat dilakukan PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang yaitu: 

a. Mendesain 

PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang dapat mendesain meliputi 

beberapa aktivitas karyawan dalam aspek jangka waktu penyelesaian target 

perusahaan dan menggunakan biaya optimal dengan penentuan indikator 

(dalam jangka waktu karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

deadline yang telah ditentukan dan memanfaatkan waktu secara optimal untuk 

menghasilkan output sedangkan dalam penekanan biaya karyawan 

memanfaatkan biaya secara optimal sesuai dengan anggaran yang sudah 

perusahaan tetapkan dan mengurasi semaksimal mungkin kesalahan saat 
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produksi sehingga dapat meminimalisis biaya yang tidak terduga). Indikator 

tersebut harus dalam bentuk metrik yang dapat diukur dan dapat 

mempresentasikan tujuan strategis dari organisasi.  

b. Mengukur 

Indikator-indikator yang telah ditentukan diatas dalam tahap desain kemudian 

diterapkan untuk mengukur kinerja perusahaan menggunakan data-data aktual 

perusahaan. 

c. Mengevaluasi 

Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja. 

d. Menindaklanjuti 

Hasil yang diperoleh pada tahap evaluasi kemudian ditindaklanjuti dengan 

menentukan indikator-indikator mana saja yang menunjukan kinerja yang 

sudah baik dan indikator-indikator mana saja yang amsih menunjukan kinerja 

yang buruk. 

 

2. Mengevaluasi Kembali Kinerja Karyawann Untuk Meningkatkan Kinerja  

Karyawan 

Mengevaluasi kembali kinerja karyawan merupakan salah satu tahap untuk 

meningkatkan standar hasil kerja dan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat 

menurut (Moeheriono, 2012: 27-28) bahwa mengevaluasi kembali apakah sistem 

pengukuran kinerja yang telah disusun dan diterapkan tersebut telah sesuai atau 

belum dengan kebutuhan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang selain 

itu sistem tersebut juga dievaluasi kembali apakah sudah dapat mencerminkan 
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kinerja perusahaan yang sesungguhnya atau belum, dan berikut langkah yang perlu 

perusahaan lakukan dalam pengukuran kinerja melalui enam (6) langkah adalah 

sebagai berikut: 

a. Menetapkan aspek kinerja dalam jangka waktu dan penekana biaya dengan 

memberikan penjelesan kepada karyawan terhadap aspek-aspek pekerjaan yang 

harus dikerjakan dengan jelas dan memberikan penghargaan atas hasil kinerja 

karyawan yang baik untuk perusahaan. 

b. Menentukan dengan jelas bobot setiap aspek kinerja dalam jangka waktu dan 

penekana biaya sebagai komponen kinerja yang harus diperbaiki. 

c. Menentukan performance grade yang diberikan untuk setiap aspek kinerja 

dalam jangka waktu dan penekana biaya dengan penghargaan yang diberikan 

untuk setiap performance grade. Performance grade merupakan standar nilai 

yang digunakan dalam proses penilaian kinerja. 

d. Menetapkan bobot (weight) untuk setiap perspektif kineja dalam jangka waktu 

dan penekana biaya yang dicakup sasaran strategi dalam achievement base 

aspect, “achievement base aspect adalah keberhasilan karyawan, tim atau unit 

organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. 

 

3. Konsep Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja  

Konsep kompetensi dalam menghasilkan kinerja dalam penelitian ini mengacu 

teori menurut Spencer dan Spencer yang dikutip oleh (Nerisem : 2014) 

menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan manusia yang diwujudkan 

dengan pengetahuan atau keterampilan, perilaku, sikap motif dan bakatnya 
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ditemukan secara nyata dapat membedakan antara mereka yang sukses dan biasa-

biasa saja ditempat kerja. Berdasarkan hal tersebut diharapkan PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang menerapkan konsep kompetensi dibawah ini 

dalam tujuan menghasilkan kinerja yang meningkat, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

 PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang mengenali karakteristik 

kompetensi (Achievement Orientation, Team work, Organitational 

commitment, Concern for order, Expertise, Relationship bulding, Team 

leadership, and Developing Others), harus bersifat mendasar dan mencakup 

personality atau kepribadian seseorang dan dapat memprediksikan sikap 

seseorang pada situasi tertentu yang sangat bervariasi dan pada aktivitas 

pekerjaan tertentu dengan tujuan meningkatkan standar hasil kinerja karyawan. 

 Perusahaan membuat kriteria yang dijadikan acuan kompetensi yaitu dengan 

mengevaluasi kembali kompetensi Organitational commitment, Concern for 

Order, Expertise, Team Leadership and Develophing Others secara nyata agar 

dapat mengembangkan seseorang bekerja dengan baik sebagaimana terukur 

pada kriteria spesifik atau standar dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

karyawan dalam mengoptimalkan biaya dalam penggunaan produksi didalam 

perusahaan. 

 

4. Menerapkan Konsep Manajemen Biaya Pada Perusahaan 

Manajemen keuangan mengarah pada pengelolaan keuangan perusahaan, 

sedangkan konsep manajemen biaya merupakan sistem yang didesain untuk 

menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang-peluang 
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penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional 

mengenai pengadaan dan penggunaan suber-sumber yang diperlukan oleh 

organisasi. Sistem manajemen biaya terdiri atas semua alat-alat, teknik-teknik, dan 

metode-metode yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem manajemen 

biaya. Sistem manajemen biaya menunjukkan adanya saling hubungan dengan 

elemen-elemen sistem lainnya yaitu : (1) sistem desain dan pengembangan, (2) 

sistem pembelian dan produksi, (3) sistem pelayanan konsumen, dan (4) sistem 

pemasaran dan distribusi.  

Mengacu dari pengertian manajemen biaya diatas menurut (A Claudia : 2012) 

sebagai suatu langkah untuk mengoptimalkan dana perusahaan melalui kegiatan-

kegiatan yang menguntungkan. Maka diharapkan PT. Pertamina Geothermal 

Enegry Area Kamojang dapat menerapkan sebagai langkah pertama untuk tujuan 

mengoptimalkan pembiayaan yang dikeluarkan perusahaan maka perusahaan perlu 

memahami dan menerapkan beberapa konsep dasar sebagai berikut: 

1. Konsep Nilai Tambah 

PT. Pertamina Geothermal Enegry Area Kamojang membuat konsep yang 

menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-

aktivitas bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi 

aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dengan  melakukan segala 

aktivitas atau kegiatan perusahaan yang memiliki nilai tambah dan cara-cara 

yang efisien serta menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. 

Tujuannya adalah mengoptimalkan biaya yang diperlukan untuk operasional 
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setiap kegiatan dan meningkatkan kinerja dalam aspek mengoptimalkan biaya 

produksi dalam perusahaan. 

2. Konsep Akuntansi Aktivitas 

PT. Pertamina Geothermal Enegry Area Kamojang dapat melakukan cara 

dengan mengumpulkan dan mencari informasi mengenai operasional yang 

sudah dikeluarkan sesuai dengan aktivitas yang dijalankan atau sebaliknya tidak 

sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Sehingga menerapkan konsep Activity-

Based Costing (ABC) sebagai metode untuk mengukur biaya dan kinerja 

aktivitas, sumber biaya dan obyek biaya. 

3. Konsep Biaya Target 

PT. Pertamina Geothermal Enegry Area Kamojang dapat membuat konsep 

dengan biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar 

yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu.  

 
Biaya target = Harga pasar untuk mencapai pangsa pasar – Laba diharapkan 

 

Penentuan biaya target adalah alat manajemen untuk mengurangi biaya selama 

daur hidup produk tertentu. Dapat disimpulakan bahwa PT. Pertamina 

Geothermal Enegry Area Kamojang dalam manajemen biaya berkaitan dengan 

bagaimana manajer dapat mengoptimalkan pembiayaan-pembiyaan yang 

dikeluarkan perusahaan untuk tujuan menekan biaya perusahaan dari hal-hal 

yang tidak meningkatkan nilai. Sehingga dengan adanya manajemen biaya 

diharapkan dapat meningkatkan profit perusahaan. 


