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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1.1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengelola aktifitas 

sekelompok orang agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen 

secara umum sering disebut sebagai proses untuk menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. Definisi ini mengandung pengertian bahwa manajemen merupakan ilmu 

dan seni yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan – tujuan organisasi 

melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 

diperlukan. 

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Stoner (1994, dalam 

Krisnawati, 2018): “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan 

organisasi yang telah di tetapkan”. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2002) : “Manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. 
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Selain itu terdapat fungsi – fungsi manajemen, yaitu : 

1. Perencanaan (planning) 

Merupakan fungsi manajemen yang fundamental, karena fungsi ini dijadikan 

sebagai landasan atau dasar bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan 

meliputi tindakan pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana 

hal tersebut akan dikerjakan agar tujuan yang dikehendaki tercapai. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Merupakan proses penyusunan kelompok yang terdiri dari beberapa aktivitas dan 

personalitas menjadi satu kesatuan yang harmonis guna ditujukan kearah 

pencapaian tujuan. 

3. Menggerakkan (actuating) 

Merupakan suatu tindakan menggerakan semua anggota kelompok sedemikian rupa 

agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

4. Pengawasan (controlling) 

Merupakan usaha mencegah terjadinya atau timbulnya penyimpangan- 

penyimpangan aktivitas yang telah dilakukan dari sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian manajemen yaitu suatu 

proses dimana didalam proses tersebut melalui fungsi-fungsi manajerial, 

dikoordinasikan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti 

mesin dan modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 
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2.1.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Kekuatan sumber daya manusia dalam suatu organisasi semakin disadari 

keberadaannya sehingga manusia dipandang sebagai aset terpenting dari berbagai 

sumber daya dalam organisasi. Kuatnya posisi manusia dalam organisasi melebihi 

sumber daya lainnya seperti material, metode, uang, mesin, pasar sehingga 

mendorong para ahli memberi sumbangan teori tentang manajemen sumber daya 

manusia. 

• Haris dan Ogbana (2001 dalam Fitriani, 2018) menegaskan bahwa human 

resources managements as programs, policies, and practices for managing an 

organization’s work force. 

• Sedarmayanti (2013) melihat manajemen sumber daya manusia dari sisi 

aktivitas yang dilaksanakan menegaskan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber 

daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, 

melatih, memberi penghargaan dan penilaian. 

• H. Simamora (2003), manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal berkaitan 

dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia. Tugas 

manajemen sumber daya manusia adalah mengelola unsur-unsur manusia 

dengan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat diperoleh sumber  daya  

manusia yang dapat mencapai tujuan organisasi.  

• Wahyudi (2002) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah mencakup 

energi, keterampilan, bakat, dan pengetahuan manusia yang dipergunakan 

untuk tujuan produksi dan jasa yang bermanfaat. 
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• Siagian (2008) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan 

manusia dalam organisasi. Unsur manajemen sumber daya manusia yang 

merupakan tenaga kerja pada organisasi. 

Dari berbagai pandangan sebelumnya tampak beberapa indikator penting 

yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia yaitu: 

1. Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang berhubungan 

dengan memberdayakan manusia dalam organisasi; 

2. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan strategis dengan cara-

cara terbaik dan pro aktif dalam mengelola sumber daya organisasi; 

3. Manajemen sumber daya manusia berkenaaan dengan nilai dan kultur 

organisasi dan tidak hanya menciptakan aspek-aspek yang rasional dan 

nyata seperti struktur dan teknologi, tetapi juga pencipta ideologi, bahasa, 

kepercayaan; 

4. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan bagaimana 

merencanakan, menempatkan, mengkoordinasi, membina, memotivasi dan 

mengontrol sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi. 

Berkaitan dengan konsep manajemen sumber daya manusia maka fokus 

utamanya adalah memberikan  kontribusi  pada suksesnya organisasi oleh karena 

itu untuk meningkatkan kinerja organisasi maka dukungan dari aktivitas 

manajemen sumber daya manusia sangatlah penting dimana aktivitas tersebut 

merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia.  
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2.1.1.3    Fungsi dan Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Milkovich dan Boudreau (1997) bahwa fungsi manajemen sumber 

daya manusia terdiri dari: 

a. Staffing: recruiting, selection, separations and diversity; 

b. Training and development: careers, continious learning and mentoring; 

c. Compensation: base pay on markets, pay for performance, benefit/non 

financial; 

d. Employee relations: communications, grievance/dispute resolutions, unions 

relations, safety and health; 

e. Work structure: job analysis, teams, performance management, employee 

involvement. 

Robert L Mathis dan John H. Jackson (2014) juga menyatakan aktivitas 

ruang lingkup sumber daya manusia yang mendukung usaha organisasi untuk 

berorientasi pada produktivitas, pelayanan dan kualitas, dimana mencakup: 

1. Perencanaan dan analisis sumber daya manusia 

Perencanaan sumber daya manusia berkait erat dengan bagaimana 

mengantisipasi permintaan sumber daya manusia. Pada tahap perencanaan 

ini dilakukan analisis yang tepat tentang kebutuhan sumber daya manusia. 

Untuk melakukan perencanaan diperlukan sistem informasi sumber daya 

manusia yang sangat memegang peranan penting untuk membuat prediksi 

dan penentuan kebutuhan sumber  daya  manusia bagi organisasi. 

2. Kesetaraan kesempatan kerja 

Kepatuhan pada hukum dan peraturan, kesetaraan kesempatan bekerja dapat 

mempengaruhi aktivitas sumber daya manusia lainnya dan  menjadi bagian 
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yang tidak terpisah dari manajemen sumber daya manusia, misalnya 

perencanaan strategis sumber daya manusia harus memastikan sumber 

tenaga kerja yang bervariasi untuk memenuhi  jumlah tenaga kerja yang 

ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Selain itu pada saat perekrutan, 

seleksi dan pelatihan, semua manajer harus mengerti peraturan ini. 

3. Perekrutan 

Perekrutan memiliki sasaran yaitu menyediakan pasokan sumber daya 

manusia sesuai kebutuhan organisasi baik dari aspek jumlah sumber daya 

manusia maupun dari aspek kualitas yang dibutuhkan. Dengan mengerti apa 

yang dilakukan oleh karyawan maka analisis pekerjaan adalah dasar dari 

fungsi perekrutan. Uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dapat 

dipersipakan untuk proses perekrutan. Proses seleksi adalah untuk memilih 

orang yang memenuhi kriteria persyaratan untuk mengisi pekerjaan yang 

lowong. 

4. Pengembangan sumber daya manusia 

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan 

prestasi kerja karyawan. Biasanya dimulai dengan memberikan orientasi 

pada karyawan baru, pelatihan keterampilan kerja. Pekerjaan pasti akan 

berevolusi dan berubah, pelatihan berkesinambungan diperlukan untuk 

tanggap pada perubahan teknologi. Pengembangan semua karyawan, 

supervisor, manajer diperlukan untuk menyiapkan organisasi menghadapi 

tantangan ke depan. Perencanaan karir mengidentifikasi jalur dan aktivitas 

setiap individu yang berkembang di organisasi. 
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5. Kompensasi dan keuntungan 

Kompensasi diberikan pada karyawan yang melakukan pekerjaan sebagai 

balas jasa. Setiap organisasi harus mengembangkan dan selalu memperbaiki 

sistem penggajian demikian juga dengan insentif. 

6. Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja 

Kesehatan dan keselamatan fisik dan mental karyawan adalah hal yang 

utama. Undang-Undang Keselamatan Kerja (Occupational Safety and 

Health Act atau OSHA) telah membuat organisasi lebih tanggap atas isu 

kesehatan keselamatan kerja. Keamanan tempat kerja juga semakin penting, 

dimana kekerasan sering terjadi di lingkungan kerja. Manajemen sumber 

daya manusia harus mampu meyakinkan para karyawan bahwa mereka 

bekerja di lingkungan kerja yang aman. 

7. Hubungan tenaga kerja dan buruh/manajemen 

Hubungan antara manajer dan bawahannya harus ditangani dengan efektif 

jika ingin karyawan dan organisasi mau tumbuh bersama. Hak- hak 

karyawan harus diperhatikan, tidak peduli apakah ada atau tidak serikat 

kerja. Pihak organisasi harus selalu mengembangkan, mengkomunikasikan 

dan memperbarui kebijakan dan prosedur sumber daya manusia sehingga 

pimpinan dan karyawan tahu apa yang diharapkan. 
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2.1.1.4    Tujuan dan Manfaat Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan 

produktivitas dalam menunjang organisasi lebih kompetitif (Boyatzis, 2015). 

Dalam hubungan ini, pengukuran produktifitas hanya dibatasi secara sempit pada 

peran sumberdaya manusia, yang secara bisnis disebut sebagai pekerja (work 

force). 

Manajemen sumber daya manusia bermaksud memperbaiki kontribusi 

produktif orang-orang terhadap organisasi dengan cara yang bertanggung jawab 

secara srategis, etis dan sosial. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia secara 

umum adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan  

melalui kerja sama dan kontribusi aktif dari manusia. Sedangkan secara khusus 

menurut Sedarmayanti (2014), manajemen sumber daya manusia bertujuan: 

1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan 

cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi seperti yang diperlukan 

organisasi; 

2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, 

kontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka; 

3. Mengembangkan sistem kerja  dengan  kinerja  tinggi  yang  meliputi 

prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif 

yang tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas 

pelatihan yang terkait kebutuhan bisnis; 

4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen  tinggi  yang 

menyadari bawah karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi bernilai 
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dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan 

bersama; 

5. Menciptakan iklim, dimana hubungan produktif dan harmonis dapat 

dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan; 

6. Mengembangkan lingkungan, dimana kerja  sama  tim  dan  fleksibilitas 

dapat berkembang; 

7. Membantu   organisasi   menyeimbangkan   dan   mengadaptasikan 

kebutuhan pihak terkait (pemilik, lembaga, wakil pemerintah, manajemen, 

karyawan, pelanggan, pemasok dan masyarakat luas). 

8. Memastikan bahwa orang dinilai dan dihargai berdasarkan apa yang mereka 

lakukan dan mereka capai; 

9. Mengelola karyawan  yang  beragam,  memperhitungkan  perbedaan 

individu dan kelompok dalam kebutuhan penempatan, gaya kerja dan 

aspirasi; 

10. Memastikan bahwa kesamaan kesempatan tersedia untuk semua; 

11. Mengadopsi pendekatan etis untuk mengelola karyawan yang didasarkan 

pada perhatian untuk karyawan, keadilan dan transportasi; 

12. Mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental 

karyawan. 
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Tujuan lain dari manajemen sumber daya manusia mencakup juga: 

1. Tujuan kemasyarakatan 

Secara sosial dan etis bertanggung jawab akan kebutuhan masyarakat dan 

tantangan masyarakat dan meminimalisasi pengaruh negatif dari tuntutan-tuntutan 

terhadap organisasi. 

2. Tujuan organisasional 

Manajemen sumber daya manusia merupakan alat untuk membantu 

organisasi dalam mencapai tujuan seperti mendayagunakan tenaga kerja secara 

efisien dan efektif, meningkatkan produktivitas perusahaan, mengkomunikasikan 

kebijakan sumber daya manusia kepada semua karyawan. 

3. Tujuan fungsional 

Membantu sumber daya manusia meningkatkan kualitas agar dapat 

memberi kontribusi bagi organisasi seperti menyediakan program- program 

rekrutmen, pelatihan dan pengembangan yang inovatif, menemukan pendekatan 

yang dapat memotivasi orang-orang terbaik. 

4. Tujuan Pribadi 

Membantu pegawai dalam mencapai tujuan pribadi mereka sejauh  tujuan 

ini membantu kontribusi mereka untuk  organisasi.  Tujuan pribadi dari pegawai 

harus dipenuhi jika organisasi ingin tetap memelihara dan memotivasi mereka 

sebab jika tidak, performansi dan tingkat kepuasan akan menurun bahkan akan 

meninggalkan organisasi. 

 



25 
 

Menurut Nawawi (2000) penerapan manajemen sumber daya manusia pada 

organisasi akan memberikan berbagai manfaat seperti: 

• Organisasi/perusahaan akan memiliki sistem informasi sumber daya 

manusia akurat; 

• Organisasi/perusahaan akan memiliki hasil analisis pekerjaan/jabatan, 

berupa deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan/jabatan yang terkini; 

• Organisasi/perusahaan memiliki kemampuan dalam menyusun dan 

menetapkan perencanaan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan 

bisnis; 

• Organisasi/perusahaan akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. 

 

2.1.1.5    Peran Manajemen Sumber Daya Manusia 

Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan sumber daya manusia. Pengelolaan manajemen sumber daya 

manusia tidak semudah pengelolaan sumber daya lainnya, karena manajemen 

sumber daya manusia khusus menitik beratkan perhatiannya pada faktor produksi 

manusia yang memiliki akal, perasaan, dan juga mempunyai berbagai tujuan. 

Sukses atau tidaknya suatu perusahaan dilihat dari pengelolaan sumber daya 

manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, tenaga kerja perusahaan harus mendapatkan 

perhatian khusus dan merupakan sasaran dari manajemen sumber daya manusia 

untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan karyawan 

sesuai dengan fungsi atau tujuan perusahaan. 
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Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi merupakan faktor kunci 

bagi kelangsungan organisasi dan pengembangan di masa datang. Manajemen 

sumber daya manusia berhubungan dengan sistem rancangan formal dari suatu 

organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dilihat dari bakat seseorang 

untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi (Mathis dan Jackson, 2014). Konsisten 

dengan pendapat Dessler (2015), manajemen sumber daya manusia adalah proses 

memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan, 

memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan keadilan.  

Peran manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi bersifat 

strategis dimana sumber daya manusia dikelola dengan cara mengakui peran kunci 

mereka dalam mengimplementasikan suatu strategi bisnis dan memotivasi pegawai 

agar menjadi bersikap kritis terhadap strategi kompetitif. Pandangan ini merupakan 

refleksi dari konsep manajemen sumber daya manusia yang memiliki ciri 

berorientasi pada orang (people oriented) dengan penekanan memaksimumkan 

keahlian-keahlian individual , memotivasi agar menghasilkan tingkat komitmen 

yang tinggi terhadap pencapaian tujuan strategic organisasi. Harris (2015) 

mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah suatu program, 

kebijaksanaan dan pelaksanaan untuk mengelola suatu kekuatan kerja organisasi.  

Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa manajemen sumber daya manusia 

adalah faktor sentral dalam suatu organisasi oleh karena itu apapun bentuk dan 

tujuannnya, kedudukan manusia dalam organisasi sangat memegang peran yang 

strategis. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang berarti bagi 

organisasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Administrasi Operasi Strategi 

Fokus Proses administrasi 

dan penyimpanan da- 
ta 

Pendukung kegi- 

atan 

Organisasi luas dan glo- 

bal 

Waktu Jangka pendek 

(kurang dari 1 tahun) 

Jangka meneng- 

ah (1-2 tahun) 

Jangka panjang (2-5 ta- 

hun) 

Jenis Kegia- 

tan 

Melakukan adminis- 

trasi manfaat tenaga 

kerja, menjalankan o- 

rientasi tenaga kerja 

baru, menafsirkan ke- 

bijakan dan prosedur 

sumber daya manu- 

sia, menyiapkan lapo- 

ran pekerjaan yang 

sama. 

Mengelola progr- 

am kompensasi, 

merekrut dan se- 

leksi jabatan ya- 

ng lowong, men- 

jalankan pelatih- 

an, mengatasi ke- 

luhan tenaga ker- 

ja 

Menilai kecenderungan 

permasalahan tenaga 

kerja, melakukan renca- 

na pengembangan, me- 

mbantu organisasi da- 

lam restrukturisasi dan 

perampingan, memberi 

nasihat tentang merjer 

dan akuisisi, merenca- 

nakan strategi kompen- 

sasi 

(Sumber : Robert Mathis dan John Jakson, 2014) 

 

Peran administrasi sumber daya manusia banyak ditekankan pada 

memproses dan menyimpan catatan, menyimpan arsip tenaga kerja dan bank data 

terkait. Jika seperti ini, maka staf sumber daya manusia hanya dilihat sebagai 

klerikal dan kontributor administrasi tingkat rendah pada organisasi. Aktivitas 

operasional sifatnya taktis sedangkan peran strategis sumber daya manusia 

menekankan bahwa orang-orang di organisasi adalah sumber daya terpenting dan 

investasi organisasi. Agar sumber daya manusia dapat memainkan peran strategis, 

maka harus fokus pada masalah dan implikasi sumber daya manusia jangka 

panjang. 

Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan untuk menentukan 

kebutuhan jumlah karyawan, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat 

secara ekonomis. Perencanaan sumber daya manusia memerlukan suatu strategi 

yang didalamnya terdapat seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan bersama 

manajer sumber daya manusia pada setiap level manajemen untuk menyelesaikan 
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masalah organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi saat ini dan masa depan 

serta menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan 

perencanaan sumber daya manusia adalah memastikan bahwa orang yang tepat 

berada pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga hal tersebut harus disesuaikan 

dengan rencana organisasi secara menyeluruh. 

 

2.1.1.6  Hubungan Antara Manajemen Sumber Daya Manusia dan 

Kompetensi 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting yang harus 

dimiliki setiap organisasi Semakin disadari bahwa manajemen sumber daya 

manusia sangat bermanfaat untuk menempatkan orang sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan, memperlakukan karyawan agar sesuai dengan hak-hak dan 

kewajibannya, memberikan penghargaan yang adil dan relatif sama dengan orang 

lain dalam organisasi, memberdayakan orang sesuai dengan potensinya, 

mengadakan pelatihan untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi kerja dan 

organisasi, membantu organisasi agar visi dan misi organisasi tercapai secara 

efektif dan efisien. 

. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan memperoleh sumber 

daya manusia yang terlatih dan kompeten sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. 

Selain itu kompetensi sosial dan emosionalnya pun akan meningkat seiring dengan 

pemberian pelatihan yang tepat. Dengan kata lain penerapan manajemen sumber 

daya manusia yang baik akan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan 

organisasi ataupun perusahaan karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya 

manusia yang berkompeten dan unggul. 
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2.1.2  Kompetensi 

Kompetensi menurut Spencer (1993) adalah karakteristik dasar yang 

dimiliki oleh seseorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi 

kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 

karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari 

tindakan), factor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri 

(gambaran diri) pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan 

(kemampuan untuk melaksanakan tugas) Ada lima karakteristik utama dari 

kompetensi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja individu karyawan, 

yaitu : 

1. Motif (motives), yaitu sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan oleh 

seseorang secara konsisten dan adanya dorongan untuk mewujudkannya 

dalam bentuk tindakan-tindakan. Marshall (2003:40) juga mengatakan 

bahwa motif adalah pikiran-pikiran dan preferensi-preferensi tidak sadar 

yang mendorong perilaku karena perilaku merupakan sumber kepuasan. 

Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan 

atau tujuan tertentu. 

2. Watak (traits), yaitu karakteristik mental dan konsistensi respon seseorang 

terhadap rangsangan, tekanan, situasi, atau informasi. Hal ini dipertegas 

oleh Marshall (2003:40) yang mengatakan bahwa watak adalah karakteristik 

yang mengakar pada diri seseorang dan mencerminkan kecenderungan yang 

dimilikinya. 
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3. Konsep diri (self concept), yaitu tata nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh 

seseorang, yang mencerminkan tentang bayangan diri atau sikap diri 

terhadap masa depan yang dicita-citakan atau terhadap suatu fenomena yang 

terjadi di lingkungannya. Marshall (2003:40) juga mengungkapkan bahwa 

konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya 

sendiri dan hal mencerminkan identitas dirinya. Disamping itu, Kreitner dan 

Kinicki (2001:137) bahwa konsep diri adalah persepsi diri seseorang 

sebagai makhluk fisik, sosial dan spiritual. 

4. Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang memiliki makna yang 

dimiliki seseorang dalam bidang kajian tertentu. 

5. Keterampilan (skill), yaitu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan 

baik secara fisik maupun mental.  

 Menurut Spencer (2015) kriteria yang digunakan memprediksi kinerja suatu 

pekerjaan bahwa kompetensidibagi atas 2 (dua) kategori yaitu : 

1. Threshold Competencies 

Adalah karakteristik utama (biasanya pengetahuan atau keahlian dasar seperti 

kemampuan untuk membaca) yang harus dimiliki seseorang agar dapat 

melaksanakan pekerjaannya. Tetapi tidak untuk membedakan seseorang yang 

berkinerja tinggi ataupun rendah. Rata-rata kompetensi ini untuk seorang sales 

dimana pengetahuan tentang produk atau kemampuannya untuk mengisi formulir 

sangat dibutuhkan. 
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2. Differentiating Competencies  

Adalah faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. 

Misalnya seseorang yang memiliki orientasi motivasi (konsep diri), biasanya 

diperhatikan pada penetapan  tujuan yang melebihi apa yang ditetapkan organisasi. 

 

2.1.2.1 Jenis Kompetensi 

Pengklasifikasian jenis kompetensi biasanya dilihat dari dimensi manusia 

secara personal dan hubungan antara personal karena manusia adalah mahluk 

sosial. Willy Susilo (2001:17) dan Zohar & Marshall (2000:3) mengatakan manusia 

memiliki tiga dimensi, yaitu fisik (body), emosi (mind), dan spiritual (soul). Atas 

dasar dimensi ini lalu mereka mengelompokkan kompetensi menjadi tiga, yakni (a). 

kompetensi intelektual, (b). kompetensi emosional, dan (c). kompetensi spiritual. 

Menurut Spencer dan Spencer (1993 dalam Fitriani, 2018) 

mengklasifikasikan dimensi dan komponen kompetensi individual menjadi tiga, 

yaitu : (a). kompetensi intelektual, (b). kompetensi emosional, dan (c). kompetensi 

sosial. Nampaknya Spencer dan Spencer telah melihat komponen kompetensi dari 

aspek dimensi manusia dan hubungan antarp-personal, tetapi belum menghasilkan 

komponen kompetensi spiritual. 

Uraian dari masing-masing kompetensi secara rinci dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Kompetensi Intelektual  

Kompetensi intelektual adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan 

dan kemampuan intelektual individu (dapat berupa pengetahuan, 
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keterampilan, pemahaman profesional, pemahaman kontekstual, dan lain-

lain) yang bersifat relatif stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat 

kerja, yang dibentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi 

internal, serta kapasitas pengetahuan kontekstual (Nahapiet dan Ghoshal, 

1998). Robbins (2015) juga mengatakan bahwa kompetensi intelektual 

adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. 

Kompetensi intelektual ini terinternalisasi dalam bentuk sembilan 

kompetensi (Spencer & Spencer, 1993:35) sebagai berikut : 

a. Berprestasi, yaitu kemauan atau semangat seseorang untuk berusaha 

mencapai kinerja terbaik dengan menetapkan tujuan yang menantang serta 

menggunakan cara yang lebih baik secara terus-menerus. 

b. Kepastian  kerja,  yaitu  kemauan  dan kemampuan seseorang untuk 

meningkatkan kejelasan kerja dengan menetapkan rencana yang sistematik 

dan mampu memastikan pencapaian tujuan berdasarkan data/informasi 

yang akurat. 

c. Inisiatif, yaitu kemauan seseorang untuk bertindak melebihi tuntutan 

seseorang, atau sifat keinginan untuk mengetahui hal-hal yang baru dengan 

mengevaluasi, menyeleksi, dan melaksanakan berbagai metode dan strategi 

untuk meningkatkan kinerja. Inisiatif juga sangat berkaitan erat dengan 

konsep kreativitas, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan 

kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak secara berbeda dari 

kebiasaan dan lebih efektif. Dimensi dari kreatifitas ini memiliki empat sifat 

atau ciri, yaitu (a). peka terhadap masalah, (b). kaya akan gagasan/alternatif 
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pemecahan, (c). mampu menghasilkan ide asli, dan (d). memiliki sikap 

fleksibilitas (bersedia mempertimbangkan berbagai gagasan). 

d. Penguasaan informasi,yaitu kepedulian seseorang untuk meningkatkan 

kualitas keputusan dan tindakan berdasarkan informasi yang handal dan 

akurat serta berdasarkan pengalaman dan pengetahuan atas kondisi 

lingkungan kerja (konteks permasalahan). 

e. Berpikir analitik, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami situasi 

dengan cara menguraikan permasalahn menjadi komponen- komponen 

yang lebih rinci serta menganalisis permasalahan secara sistematik/bertahap 

berdasarkan pendekatan logis. 

f. Berpikir konseptual, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan 

memandang suatu permasalahan sebagai satu kesatuan yang meliputi 

kemampuan yang memahami akar permasalahan atau pola keterkaitan 

komponen masalah yang bersifat abstrak (kualitatif) secara sistematik. 

g. Keahlian praktikal, yaitu kemampuan menguasai pengetahuan eksplisit 

berupa keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan serta kemauan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan diri sendiri. 

h. Kemampuan linguistik, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pemikiran 

atau gagasan secara lisan atau tulis untuk kemudian didiskusikan atau 

didialogkan sehingga terbentuk kesamaan persepsi. 

i. Kemampuan naratif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pokok-pokok 

pikiran dan gagasan dalam suatu pertemuan formal atau informal dengan 

menggunakan media cerita, dongeng atau perumpamaan. 
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2.        Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan 

kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain yang 

relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalah di tempat kerja yang terbentuk 

melalui sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapsitas 

pengetahuan sosial (Imam sugeng, 2002:200 dalam Fitriani, 2018). 

Kompetensi sosial individu terinternalisasi dalam bentuk tujuh tingkat 

kemauan dan kemampuan (Spencer & Spencer, 1993:39 dalam Fitriani, 2018) 

sebagai berikut : 

a. Pengaruh dan dampak, yaitu kemampuan meyakinkan dan mempengaruhi 

orang lain untuk secara efektif dan terbuka dalam berbagi pengetahuan , 

pemikiran dan ide-ide secara perorangan atau dalam kelompok agar mau 

mendukung gagasan atau idenya. 

b. Kesadaran berorganisasi, yaitu kemampuan untuk memahami posisi dan 

kekuasaan secara komprehensif baik dalam organisasi maupun dengan pihak-

pihak eksternal perusahaan. 

c. Membangun hubungan kerja, yaitu kemampuan untuk membangun dan 

memelihara jaringan kerja sama agar tetap hangat dan akrab. 

d. Mengembangkan orang lain, yaitu kemampuan untuk meningkatkan keahlian 

bawahan atau orang lain dengan memberikan umpan balik yang bersifat 

membangun berdasarkan fakta yang spesifik serta memberikan pelatihan, dan 

memberi wewenang untuk memberdayakan dan meningkatkan 

partisipasinya. 
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e. Mengarahkan bawahan, yaitu kemampuan memerintah, mempengaruhi, dan 

mengarahkan bawahan dengan melaksanakan strategi dan hubungan 

interpersonal agar mereka mau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

f. Kerja tim, yaitu keinginan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang 

lain secara koperatif yang menjadi bagian yang bermakna dari suatu tim untuk 

mencapai solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. 

g. Kepemimpinan kelompok, yaitu keinginan dan kemampuan untuk berperan 

sebagai pemimpin kelompok dan mampu menjadi suri teladan bagi anggota 

kelompok yang dipimpinnya. 

3.           Kompetensi Emosional  

Kompetensi emosional adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan 

dan kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif 

dan moralis sehingga pola emosinya relatif stabil ketika menghadapi berbagai 

permasalahan di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep 

diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan mental/emosional (Spencer & 

Spencer, 1993 dalam Fitriani, 2018).  

Kompetensi emosional individu terinternalisasi dalam bentuk enam 

tingkat kemauan dan kemampuan (Spencer & Spencer, 1993:37 dalam Fitriani, 

2018) sebagai berikut: 

a. Sensitifitas atau saling pengertian, yaitu kemampuan dan kemauan untuk 

memahami, mendengarkan, dan menanggapi hal-hal yang tidak dikatakan 

orang lain, yang bisa berupa pemahaman atas pemikiran dan perasaan serta 

kelebihan dan keterbatasan orang lain. 
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b. Kepedulian terhadap kepuasan pelanggan internal dan eksternal, yaitu 

keinginan untuk membantu dan melayani pelanggan internal dan eksternal. 

c. Pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan prestasi dan emosi 

pada saat menghadapi tekanan sehingga tidak melakukan tindakan yang 

negatif dalam situasi apapun. 

d. Percaya diri, yaitu keyakinan seseorang untuk menunjukkan citra diri, 

keahlian, kemampuan serta pertimbangan yang positif. 

e. Kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dan bekerja 

secara efektif pada berbagai situasi dan mampu melihat dari setiap perubahan 

situasi. 

f. Komitmen  pada  organisasi,  yaitu kemampuan seseorang untuk mengikatkan 

diri terhadap visi dan misi organisasi dengan memahami kaitan antara 

tanggung jawab pekerjaannya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. 

 

2.1.3  Kinerja Pegawai 

Secara umum kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat 

keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Vroom (dalam 

Sri Handayani, 2001), tingkat sampai sejauhmana keberhasilan seseorang dalam 

menyelesaikan tugas pekerjaannya disebut sebagai “level of performance”. Porter 

& Lawler (dalam Sri Handayani, 2001) menyatakan bahwa “succesfull role 

achievement” yang diperoleh seseorang akan berasal dari perbuatannya. Dari 

definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu bentuk 

kesuksesan seseorang untuk mencapai peran atau terget tertentu yang berasal dari 
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perbuatannya sendiri. Kinerja seseorang dikatakan baik apabila hasil kerja individu 

tersebut dapat melampaui peran atau target yang ditentukan sebelumnya. 

Menurut John Bernadin (1993 dalam Fitriani, 2018) menyatakan ada empat 

dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Kualitas 

Tingkat dimana hasil akivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti 

menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi 

tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. 

2. Kuantitas 

Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, jumlah siklus 

aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan Waktu 

Suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan dilihat dari sudut 

koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tesedia untuk 

aktivitas yang lain. 

4. Efektivitas. 

Tingkat pengguna sumber daya organisasi dengan maksud menaikkan keuntungan 

atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam pengguna sumber daya. 

Menurut Irving (1986 dalam Sri Handayani, 2001) komponen penting untuk 

melakukan penaksiran kinerja adalah kuantitas dan kualitas kinerja seorang 

karyawan. Karyawan dinilai berdasarkan pencapaian kuantitas dan kualitas output 

yang dihasilkan dari serangkaian tugas yang harus dilakukan. 
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Menurut Wibowo (2010) mengungkapkan bahwa kinerja karyawan 

mengacu pada prestasi kerja karyawan yang diukur berdasarkan standar/kriteria 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan secara optimal dalam suatu perusahaan, terdapat beberapa faktor yang 

dianggap dapat mempengaruhi kinerja karyawan, antara lain sebagai berikut : 

1. Strategi organisasional (nilai tujuan jangka pendek dan jangka panjang). 

2. Batasan situasional (budaya organisasi dan kondisi ekonomi). 

3. Atribut individual (kemampuan dan ketrampilan). 

McKenna dan Beach (1995 dalam Nugraheni, 2004) menyimpulkan bahwa 

faktor-faktor kinerja yang sering digunakan sebagai indikator dalam penelitian 

adalah: pengetahuan, kemampuan, ketrampilan kerja, sikap terhadap pekerjaan 

(antusiasme, komitmen dan motivasi), kualitas kerja, volume hasil produksi dan 

interaksi (komunikasi dan hubungan dalam kelompok). 

 

2.1.4. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan 

Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dan sesuai dengan tuntutan peran 

pekerjaan maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Karyawan yang 

kompeten biasanya memiliki karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan 

kemampuan kerja yang relatif stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja 

yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, dan 

kapasitas pengetahuan kontekstualnya sehingga ia dengan cepat dapat mengatasi 

permasalahan kerja yang dihadapi, melakukan pekerjaan dengan tenang dan penuh 



39 
 

dengan rasa percaya diri, memandang pekerjaan sebagai suatu kewajiban yang 

harus dilakukan secara ikhlas, dan secara terbuka meningkatkan kualitas diri 

melalui proses pembelajaran. 

Hal ini akan memberikan dorongan yang kuat kepada karyawan untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan efesien dan efektif 

serta secara psikologis akan memberikan pengalaman kerja yang bermakna dan rasa 

tanggung jawab pribadi mengenai hasil-hasil pekerjaan yang dilakukannya. Pada 

akhirnya, semua hal ini akan meningkatkan kinerja karyawan baik yang 

berhubungan dengan faktor pekerjaan maupun karakteristik personal. Hal ini 

didukung pernyataan teoritik dari Spencer & Spencer (1993: 78) bahwa kompetensi 

intelektual, emosional, dan sosial sebagai bagian dari kepribadian yang paling 

dalam pada seseorang dapat memprediksi atau mempengaruhi keefektifan kinerja 

individu. Sedangkan pernyataan empirik yang mendukung dinyatakan oleh 

Kusumastuti (2001) bahwa kompetensi individu berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja dengan sumbangan pengaruh sebesar 0,728 

 

2.1.5 Gender 

Menurut Silastuti (1993) dalam Atang (2000), pada dasarnya perbedaan pria 

dan wanita diwakili oleh (a) jenis kelamin yang lebih mengarah kepada perbedaan 

fisik terutama perbedaan fungsi reproduksi, dan (b) gender yang mengarah pada 

konsep sosial (socio culture). Terminologi gender dalam ilmu sosial merupakan 

sekumpulan perbedaan antara pria dan wanita yang dikarenakan oleh banyak hal, 

diantaranya akibat dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara 
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sosial, cultural atau melalui ajaran agama maupun negara (Elizabeth, 2001 dalam 

Imam, 2010) yang menentukan pembagian kekuasaan diantara laki-laki dan wanita.  

Ada beberapa faktor eksternal dan internal yang dapat menjelaskan 

mengapa hanya sedikit wanita yang berhasil mencapai posisi manajerial 

(Fakih,1996, dalam Trisnaningsih, 2004) yaitu: 

a. Stereotip yang menganggap wanita dan pria memiliki perbedaan perilaku 

manajerial dan perilaku manajerial pria dipandang lebih baik untuk 

mencapai keunggulan organisasi 

b. Diskriminasi yang muncul sebagai akibat adanya stereotip, karena wanita 

dianggap kurang tepat memerankan fungsi manajerial maka kesempatan 

yang diberikan kepada wanita juga terbatas. 

Sedangkan faktor internal yang menjadi penyebab adalah : 

a. Lemah dalam membangun jejaring informal (informal network). Kemam-

puan untuk membangun jejaring informal ini yaitu adanya persahabatan dan 

penerimaan oleh kawan kerja pada level yang sama atau level yang lebih 

tinggi. 

b. Tidak memahami bagaimana “ game” dimainkan. Wanita seringkali terle-

watkan pada konflik peran, disiplin karena tidak memahami matra politic 

organizational yang menekankan pada hubungan personal dimana kekuatan 

dapat dibangun untuk mendapatkan kualitas sumber daya 

c. Pasif dan kurang merencanakan karier. Wanita seringkali pasif terhadap 

karier atau menjadi ibu rumah tangga yang baik sehingga kurang 

memperhatikan pendidikan. Pekerjaan bagi mereka sebagai hobby atau 
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sekedar mendapatkan tambahan pendapatan yang dianggap sebagai imbalan 

atas kerja keras dan kinerjanya yang baik atau karena keberuntungan. 

Perempuan seringkali memiliki sifat sensitif, emosional dan people 

oriented sedangkan pria dikatakan lebih task oriented dan agresif (mampu 

melaksanakan tugas posisi manajerial). Namun perbedaan tersebut dalam Atang 

(2000) dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara pria dan 

wanita dalam task orientation atau dalam people orientation. Elizabeth (2001) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan sikap dalam jabatan manajerial untuk 

wanita karena sikapnya yang lebih kooperatif dan kekerabatan dibandingkan 

pria. Sikap ini akan menciptakan keunggulan organisasi dalam mengelola tenaga 

kerja secara efektif. 

Bill Palmer dalam Elizabeth (2001) mengklasifikasikan dua model 

pandangan gender yaitu Equity model dan Complementary Contribution model, 

sedangkan yang kedua adalah Sex Role Stereotypes dan Managerial Stereotype. 

Model pertama mengasumsikan bahwa antara laki-laki dan wanita sebagai 

profesional adalah identik sehingga perlu ada satu cara yang sama dalam 

mengelola dan wanita harus diuraikan akses yang sama. Kemudian model yang 

kedua mengasumsikan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai kemampuan yang 

berbeda sehingga perlu ada perbedaan dalam mengelola dan cara menilai, 

mencatat serta mengkombinasikan untuk menghasilkan suatu sinergi. 
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2.1.6. Perbedaan Kecerdasan Emosi Antara Laki-Laki dan Perempuan 

Kecerdasan emosi terdiri dari beberapa komponen. Setiap individu 

memiliki perbedaan-perbedaan kemampuan pada komponen-komponen 

tersebut. Perbedaan-perbedaan kemampuan pada komponen-komponen 

kecerdasan emosional memungkinkan terdapat perbedaan kecerdasan emosi 

antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa penelitan tentang emosi yang 

menunjukan perbedaan-perbedaan kemampuan pada komponen kecerdasan 

emosi (Goleman, 2009). 

Menurut Mirza dan Redzuan (2010), kecerdasan emosional anak 

perempuan lebih tinggi dari kecerdasan emosi anak laki-laki. Hal ini didukung 

dengan temuan Steven Stein (2004) yang menyatakan bahwa perempuan lebih 

menyadari perasaan mereka dan orang lain, berhubungan interpersonal yang 

lebih baik, dan secara signifikan lebih bertanggung jawab secara sosial daripada 

laki-laki. Penelitian lain yang ditulis oleh Katyal dan Awasthi (2005) 

menjelaskan bahwa perempuan cenderung lebih emosional dan intim dalam 

berinteraksi dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu juga lebih tingginya 

kecerdasan emosional dijelaskan berdasarkan karateristik kepribadian mereka 

serta anak perempuan juga memiliki rasa empati yang lebih tinggi dari pada laki-

laki. 

Leslie Brody dan Judith Hall, telah meringkas beberapa penelitian tentang 

perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang  mengatakan bahwa 

karena anak perempuan lebih cepat terampil dalam berbahasa daripada anak laki-

laki, maka mereka lebih mengunakan kata-kata untuk menggantikan reaksi-
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reaksi emosional seperti perkelahian fisik (dalam Goleman, 2009). Perempuan 

lebih mampu mengenali emosi diri sendiri dan orang lain (empati), memotivasi 

diri, mengelola emosi, serta membina hubungan dengan orang lain dibandingkan 

dengan laki-laki (Kristyantari, 2013). 

 

2.1.7. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang menjadi 

rujukan acuan dan pembanding secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Judul/Nama Peneliti 
(Tahun) 

Variabel dan Alat 
Analisis 

Hasil Penelitian Persamaan dan 
Perbedaan 

1. Pengaruh Pengalaman 
Kerja, Kompetensi 
Sosial dan Motivasi 
Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan 
Pada Bagian 
Pemasaran PT. Adira 
Finance Singaraja 
Luh Aristarini, I Ketut 
Kirya, Ni Nyoman 
Yulianthini (2014) 

Variabel yang 
digunakan: 
1. Variabel 

Pengalaman 
Kerja 

2. Variabel 
Kompetensi 
Sosial 

3. Variabel 
Motivasi Kerja 

4. Variabel 
Kinerja 
Karyawan 

Alat Analisis: 
Analisis Jalur 
dengan metode 
desain penelitian 
kausal 

Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa 
ada pengaruh positif 
pengalaman kerja, 
kompetensi sosial dan 
motivasi kerja 
terhadap kinerja 
karyawan 

Persamaan : 
Menggunakan 
variabel kompetensi 
sosial dan kinerja 
karyawan. 
 
Perbedaan : 
Referensi 
menggunakan 
variabel pengalaman 
kerja dan motivasi 
kerja serta tidak 
membandingkan 
antara laki-laki dan 
perempuan. 

2. Perbedaan Kecerdasan 
Emosi Pada Pria dan 
Wanita yang 
Mempelajari dan yang 
Tidak Mempelajari 
Alat Musik Piano 
Lili Garliah dan 
Khaterina (2012) 

Variabel yang 
digunakan: 
1. Variable 

emosional 
Alat analisis : 
factorial design 

Hasil penelitian 
adalah tidak terdapat 
perbedaan kecerdasan 
emosi antara subjek 
pria dan wanita serta 
ada perbedaan 
kecerdasan emosi 
antara subjek yang 
mempelajari musik 
(piano) dengan yang 
tidak mempelajari 
musik (piano) 

Persamaan : 
Menggunakan 
variabel kompetensi 
emosional dan 
membandingkan 
antara laki-laki dan 
perempuan 
 
Perbedaan : 
Referensi mengambil 
subjek pada  murid 
yang mempelajari dan 
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yang tidak 
mempelajari alat 
musik piano. 
 

3. Analisis Pengaruh 
Kecerdasan 
Intelektual, 
Kecerdasan Emosi dan 
Kecerdasan Spiritual 
Terhadap Kinerja 
Karyawan (Studi 
Kasus Pada Hotel 
Horison Semarang) 
RA. Fabiola 
Meirnayati (2005) 

Variable yang 
digunakan: 
1. Variabel 

Kecerdasan 
Intelektual 

2. Variabel 
Kecerdasan 
Emosi 

3. Variasi 
Kecerdasan 
Spiritual 

4. Variabel 
Kinerja 
Karyawan 

Alat analisis : 
analisis regresi 
berganda 

Hasil penelitiannya 
adalah kecerdasan 
intelektual, 
kecerdasan emosi dan 
kecerdasan spiritual 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan. 

Persamaan : 
Menggunakan 
variabel kompetensi 
emosional dan kinerja 
karyawan 
 
Perbedaan : 
Referensi 
menggunakan 
variabel kecerdasan 
intelektual dan 
spiritual serta tidak 
membandingkan 
antara laki-laki dan 
perempuan. 

4. Pengaruh Kecerdasan 
Emosional, Komitmen 
Organisasional dan 
Organizational 
Citizenship Behavior 
Terhadap Kinerja 
Karyawan 
Triana Fitriastuti ( 
2013) 

Variabel yang 
digunakan: 
1. Variable 

Kecerdasan 
Emosional 

2. Variabel 
Komitmen 
Organisasional 

3. Variable 
Organizational 
Citizenship 
Behavior 
(OCB) 

4. Variabel 
Kinerja 
Karyawan 

Alat analisis : 
analisis regresi 
linier berganda 
 

Hasil penelitian yang 
didapatkan adalah 
kecerdasan 
emosional, komitmen 
organisasional dan 
OCB berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan. 

Persamaan : 
Menggunakan 
variabel kompetensi 
emosional dan kinerja 
karyawan 
 
Perbedaan : 
Referensi 
menggunakan 
variabel komitmen 
organisasional dan 
organizational 
citizenship behavior 
serta tidak 
membandingkan 
antara laki-laki dan 
perempuan 

5. Perbedaan Kecerdasan 
Emosi Pada Laki-Laki 
dan Perempuan 
Dewasa Dini 
Yosephine Harsentya 
Kristyantari (2013) 

Variable yang 
digunakan: 
1. Variabel 

emosional 
Alat analisis : likert 
 

 

Hasil penelitian yang 
disimpulkan adalah 
tidak terdapat 
perbedaan kecerdasan 
emosi pada laki-laki 
dan perempuan 
dewasa dini. Namun 
berdasarkan tinjauan 
tiap komponen 
kecerdasan emosi, 
pada komponen 
mengelola emosi 
terdapat perbedaan 

Persamaan : 
Menggunakan 
variabel kompetensi 
emosional dan 
membandingkan 
antara laki-laki dan 
perempuan 
 
Perbedaan :  
Referensi 
menggunakan subjek 
spesifik terhadap laki-
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yang signifikan antara 
laki-laki dan 
perempuan dewasa 
dini. 

laki dan perempuan 
dewasa dini. 
 

6. Analisis Pengaruh 
Kompetensi 
Komunikasi, 
Kecerdasan 
Emosional dan 
Budaya Organisasi 
Terhadap Kinerja 
Karyawan 
Laras Tri Ambar 
Suksesi Edwardin 
(2006) 

Variable yang 
digunakan: 
1. Variable 

kompetisi 
komunikasi 

2. Variable 
kecerdasan 
emosional 

3. Variable 
budaya 
organisasi 

4. Variable 
kinerja 
karyawan 

Alat analisis : 
Structural Equation 
Modeling (SEM) 

Hasil penelitiannya 
adalah variabel 
kompetensi 
komunikasi, 
kecerdasan emosional 
dan budaya organisasi 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan.  

Persamaan : 
Menggunakan 
variabel kompetensi 
emosional dan kinerja 
karyawan  
 
Perbedaan : 
Referensi 
menggunakan 
variabel kompetensi 
komunikasi dan 
budaya organisasi 
serta tidak 
membandingkan 
antara laki-laki dan 
perempuan. 

7. Pengaruh Kompetensi 
Terhadap Kinerja 
Karyawan (Survei 
Pada PT. Frisian Flag 
Indonesia Wilayah 
Jawa Barat) 
Marliana 
Budhiningtias Winanti 
(2008) 

Variabel yang 
digunakan: 
1. Variable 

Kompetensi 
Intelektual 

2. Variabel 
Kompetensi 
Emosional 

3. Variabel 
Kompetensi 
Sosial 

4. Variabel 
Kinerja 

Alat analisis : 
Structural Equation 
Model (SEM) 

Hasil penelitiannya 
adalah adanya 
pengaruh positif dan 
signifikan dari 
kompetensi 
intelektual, social dan 
emosional terhadap 
kinerja karyawan. 

Persamaan : 
Menggunakan 
variabel kompetensi 
sosial, emosional dan 
kinerja karyawan 
 
Perbedaan : 
Referensi 
menggunakan 
variabel kompetensi 
intelektual dan tidak 
membandingkan 
antara laki-laki dan 
perempuan. 

8. Analisis Perbedaan 
Kecerdasan 
Emosional, Motivasi 
Kerja, 
Kinerja,Ditinjau Dari 
Gender dan Tingkat 
Pendidikan (Studi 
Faskel Ekonomi 
PNPM Mandiri 
Perkotaan Jawa 
Tengah) 
Tukijan dan Harnoto 
(2013) 

Variabel yang 
digunakan: 
1. Variabel 

Kompetensi 
Emosional 

2. Variabel 
Motivasi Kerja 

3. Variabel 
Kinerja 

 

Hasil penelitian yang 
disimpulkan adalah 
kecerdasan emosional 
faskel laki-laki 
dengan faskel 
perempuan berbeda. 
Serta kinerja faskel 
laki-laki dan faskel 
perempuan berbeda. 

Persamaan: 
Menggunakan 
variabel kompetensi 
emosional dan kinerja 
karyawan serta 
membandingkan 
antara laki-laki dan 
perempuan 
 
Perbedaan : 
Referensi 
menggunakan 
variabel motivasi 
kerja dan tingkat 
Pendidikan. 
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2.2. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian 

2.2.1. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting (Sugiyono, 2015). 

Kerangka pemikiran dibuat untuk mempermudah dalam mengetahui 

hubungan antar variable. Pembahasan dalam kerangka berpikir ini menghubungkan 

antara kompetensi sosial dan kompetensi emosional dengan kinerja pegawai. 

Kompetensi sosial dan emosional memiliki dimensi yang bisa berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai laki-laki dan perempuan. Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui pengaruh kompetensi sosial dan emosional baik secara parsial 

ataupun simultan terhadap kinerja pegawai laki-laki dan perempuan. Secara lebih 

jelas tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kondisi kompetensi sosial, emosional dan kinerja pegawai laki-laki dan 

perempuan; 

2. Perbedaan kinerja antara pegawai laki-laki dan perempuan; 

3. Seberapa besar pengaruh kompetensi sosial terhadap kinerja pegawai laki-laki 

dan perempuan; 

4. Seberapa besar pengaruh kompetensi emosional terhadap kinerja pegawai laki-

laki dan perempuan; 

5. Seberapa besar pengaruh kompetensi sosial dan emosional terhadap kinerja 

pegawai laki-laki dan perempuan. 
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 Berdasarkan poin diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran (Sumber: Tukijan dan Harnoto, 2011) 

2.2.2 Paradigma Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang terbagi kedalam variabel 

bebas yaitu kompetensi sosial (X1) dan kompetensi emosional (X2) serta variabel 

terikat yaitu kinerja pegawai laki-laki (Y1) dan kinerja pegawai perempuan (Y2) 

yang tergambar dalam paradigma berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian 

Kompetensi  

Sosial 

Kompetensi  

Emosional 

Kinerja Pegawai 

Laki-Laki 

Kinerja Pegawai 

Perempuan 

Kompetensi Sosial 

Dimensi 

• Pengaruh dan dampak 

• Kesadaran berorganisasi 

• Membangun hubungan kerja 

• Mengembangkan orang lain 

• Mengarahkan bawahan 

• Kerjasama tim 

• Kepemimpinan kelompok 

(Spencer&Spencer, 1993) 

 

Kompetensi Emosional 

Dimensi 

• Sensitifitas/saling pengertian 

• Kepedulian terhadap kepuasan 

pelanggan 

• Pengendalian diri 

• Kemampuan beradaptasi 

• Komitmen pada organisasi 

(Spencer&Spencer, 1993) 

Kinerja Pegawai Laki-Laki 

Dimensi 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu 

4. Efektivitas 

(Dessler, 2015) 

Kinerja Pegawai Perempuan 

Dimensi 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu 

4. Efektivitas 

(Dessler, 2015) 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual pada dan hasil penelitian terdahulu, maka 

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H1 :  kompetensi sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan laki-laki dan perempuan 

H2 : kompetensi emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan laki-laki dan perempuan 

H3 : kompetensi sosial dan kompetensi emosional secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan laki-laki dan perempuan 


