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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Dalam praktik sehari-hari, kita temukan beberapa istilah yang 

mengandung pengertian yang sama atau hampir sama dengan manajemen sumber 

daya manusia, dengan fokus atau penekanan yang agak berbeda. Istilah-istilah itu 

antara lain: manajemen sumber daya insani, manajemen modal insani, manajemen 

kepegawaian, administrasi personalia, atau manajemen tenaga kerja. 

 Manajemen sumber daya manusia telah didefinisikan dalam berbagai cara. 

Tetapi, hal penting yang muncul dalam semua definisi adalah, bahwa organisasi 

yang efektif harus mampu menemukan, mendayagunakan, mempertahankan, dan 

mengembangkan manusia untuk mencapai hasil yang dicita-citakan. Ringkasnya, 

manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk membantu organisasi 

menjalankan upaya-upaya itu. 

 Adapun pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia yang di kutip oleh 

Ruky (2014:11) dari buku-buku terkemuka yang di tulis oleh para profesor dari 

Amerika Serikat: 

1. Bernardin dan Russel, dalam buku mereka Human Resource Management 

– An Experiential Approach, menulis bahwa yang dimaksud dengan 

sumber daya manusia dalam sebuah organisasi adalah semua orang yang 

melakukan kegiatan dalam organisasi tersebut! Selanjutnya ia menulis 

bahwa: “Human Resource Management (HRM) concerns with the 

recruitment, selection, development, compensation, retention, evaluation 

and promotion of personel within an organization” atau “Manajemen 
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sumber daya manusia mengurusi rekrutmen, seleksi, pengembangan, 

pemberian imbalan, usaha mempertahankan, penilaian, dan promosi 

personel dalam sebuah organisasi”. Menurut segala keputusan yang 

berdampak pada semua orang yang bekerja pada organisasi tersebut adalah 

urusan fungsi manajemen sumber daya manusia organisasi tersebut. 

2. Dessler, dalam buku Human Resource Management mendefinisikan 

Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai “Semua konsep dan teknik 

yang dibutuhkan untuk menangani aspek personalia atau sumber daya 

manusia dari sebuah posisi manajerial, seperti rekrutmen, seleksi, 

pelatiahan, pemberian imbalan, dan penilaian (dan semua kegiatan lain 

yang selama ini dikenal)”. Adalah menarik sekali bahwa buku tersebut 

secara implisit, Dessler menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia atau Human Resource Management pada dasarnya adalah sebuah 

sebutan baru Manajemen Personalia. 

3. Ivancevich, dalam buku Human Resource Management menyatakan secara 

singkat bahwa Human Resource Management adalah the effective 

management of people at work. HRM examines what can or should be 

done to make working people more productive and satisfied” atau 

“pengelolaan yang efektif dari manusia dalam pekerjaan mereka, (dan) 

manajemen sumber daya manusia meneliti hal-hal yang dapat atau harus 

dilakukan untuk menjadikan orang yang bekerja menjadi lebih produktif 

dan lebih puas”. Mengenai fungsi-fungsi yang dilakukan dalam kerangka 

manajemen sumber daya manusia, ia membuat daftar yang isinya sama 

dengan yang disajikan oleh penulis lain. Selanjutnya ia mengatakan bahwa 

berbagai organisasi masih menggunakan istilah Manajemen Pesonalia, 

Hubungan Kekaryawanan, Hubungan Industrial dan bukan Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Menurutnya, yang mereka maksud seharusnya 

sama saja. 

4. Mondy dan Noe, dalam buku Personnel: The Management of Human 

Resource menulis bahwa “Human Resource Management is the utilization 

of the firm’s human assets to achieve organizational objectives” atau 
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“Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan aset insani 

perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan 

organisasi”. oleh karena itu, menurut Mondy dan Noe, manajemen sumber 

daya manusia dalam arti pendayagunaan sumber daya manusia adalah 

tanggungjawab semua manajer yang mempunyai dan memimpin bawahan. 

Yang menarik dari buku mereka adalah judulnya, yaitu Personnel: The 

Management of Human Resource. Dari judul tersebut, jelas sekali bahwa 

mereka memadukan dua istilah dan secara tersirat menyatakan bahwa 

Manajemen Pesonalia pada dasarnya adalah Manajemen Sumber Daya 

Manusia. 

 Setelah membaca definisi Manajemen Sumber Daya Manusia dari empat 

sumber diatas Achmad S. Ruky berpendapat bahwa definisi yang diajukan oleh 

Ivanevich dan Mondy & Noe lebih mendekati kebutuhan organisasi dewasa ini. 

Definisi yang mereka ajukan dapat dirangkum dan berbunyi sebagai berikut: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penerapan konsep dan sistem 

manajemen secara tepat dan efektif dalam proses perekrutan, pendayagunaan, 

pengembangan, dan pemeliharaan personel yang dimiliki oleh sebuah organisasi 

secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang 

optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya” (Ruky; 

2014:13). 

 Marwansyah (2014:3) mengutip tulisan-tulisan dari pendapat para ahli 

mengenai definisi Manjemen Sumber Daya Manusia, sebagai berikut: 

1. Sikula, mendefinisikan administrasi personalia (personnel administration) 

sebagai “penarikan, penempatan, indoktrinasi, pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia (tenaga kerja) oleh dan di dalam 

sebuah perusahaan”. Definisi ini memberi penekanan pada fungsi 

pengadaan staf (staffing) di dalam organisasi. 

2. Flippo, mendefinisikan manajemen personalia (personnel management) 

sebagai “proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
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pengawasan atas fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan 

individu, organisasi, dan masyarakat dapat dicapai”. Ia membagi fungsi-

fungsi manajemen personalia ke dalam fungsi manajerial dan fungsi 

operasional. Empat fungsi yang pertama (perencanaan sampai dengan 

pegawasan) adalah fungsi manajerial dan sisanya adalah fungsi-fungsi 

operasional manajemen personalia. 

3. Mondy dan Noe, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 

(human resource management) sebagai “pendayagunaan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi”. sementara itu, 

manajemen modal insani (human capital management) didefinisikan 

sebagai “the task of measuring the cause and effect relationship of various 

HR programs and policies on the bottom line of the firm”. Ivancevich 

mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai sebuah fungsi 

yang dijalankan dalam organisasi dengan maksud memfasilitasi 

pendayagunaan manusia (karyawan) secara paling efektif untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dan individu. 

 Jadi, dari sejumlah definisi yang diungkapkan di atas, Manajemen Sumber 

Daya Manusia dapat diartikan sebagai “pendayagunaan sumber daya manusia di 

dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya 

manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, 

perencanaan dan pengembangan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, dan 

hubungan industrial” (Marwansyah; 2014:4). 

2.1.2 Kompetensi 

 Agar organisasi mudah mencapai tujuannya, maka diperlukan kompetensi 

pemimpin dan kompetensi karyawan/staf. Menurut Wibowo (2011) yang dikutip 

oleh Torang (2014:53), bahwa kompetensi adalah “suatu kemampuan (skill & 

knowlage) untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas/pekerjaan/tugas. 

Kompetensi juga merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau 
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perilaku di dalam organisasi. kinerja seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, 

kemampuan, sikap, gaya kerja, kepentingan, kepercayaan dan gaya 

kepemimpinan”. 

 Para ahli umumnya memberikan pandangan yang bervariasi tentang 

kompetensi. Seperti yang dikutip oleh Priansa (2014:253) dari beberapa para ahli, 

sebagai berikut: 

1. Boyatzis (Armstrong, 2009), menyatakan bahwa “kompetensi adalah 

kapasitas yang dimiliki pegawai, yang mengarah kepada perilaku yang 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta sesuai dengan ketetapan organisasi, 

yang pada gilirannya akan membawa hasil seperti yang diinginkan”. 

2. Tyson (2006), menyatakan bahwa “istilah kompetensi telah digunakan 

untuk menggambarkan atribut yang diperlukan dalam menghasilkan 

kinerja yang efektif”. Kompetensi dapat bersifat spesifik, seperti yang kita 

sarankan disini untuk menggambarkan spesifikasi orang atau bersifat 

generik, yaitu jenis pekerjaan tertentu (misalnya manajerial yang bekerja 

pada level yang berbeda), bagi suatu organisasi. banyak organisasi 

menggunakan kompetensi sebagai dasar dalam sistem sumber daya 

manusia secara keseluruhan sehingga perekrutan, penilaian, 

pengembangan dan pelatihan, semuanya didasarkan pada standar kinerja 

yang efektif. 

3. Martin (2006), menyatakan bahwa “kompetensi biasanya mengacu pada 

fungsi atau kegiatan yang dilakukan oleh manajer, seperti pengembangan 

pegawai, dimana kompetensi merupakan kualitas individu yang dibawa 

pegawai ke dalam pekerjaan, seperti kreativitas dan keterampilan 

menghasilkan jaringan”. Elliot dan Dweck (2005) menyatakan bahwa 

“Kamus Webster dan Kamus Bahasa Oxford mendefinisikan kompetensi 

sebagai kondisi atau kualitas diri, kemampuan, kecukupan, kesuksesan, 

dan efektivitas”. Kompetensi merupakan peta kualitas dari kemampuan, 

kecukupan, kesuksesan, dan efektivitas yang dimiliki pegawai. 
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4. Barbazette (2005), menyatakan bahwa “kompetensi didasarkan pada apa 

yang dilakukan pegawai, dan perilaku mereka yang dapat diamati”. Jika 

salah satu kompeten, maka kinerjanya efektif bahkan mungkin luar biasa. 

Satu set kompetensi disebut sebagai model kompetensi dan merupakan 

kumpulan dari perilaku yang didukung oleh pengetahuan yang 

mendasarinya, keterampilan, dan sikap yang berhubungan dengan peran 

tertentu atau tanggungjawab pekerjaan. Bangunan model kompetensi 

memerlukan identifikasi kinerja yang sukses untuk peran atau 

tanggungjawab pekerjaan, kemudian mengidentifikasi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang berhubungan dengan kinerja tersebut. 

Membangun model kompetensi membutuhkan partisipasi dari semua 

pihak yang berkepentingan. 

 Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan tentang kompetensi, 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kerja adalah “peta 

kapasitas pegawai atas atribut pekerjaan yang diembannya, yang merupakan 

kumpulan dari kemampuan, keterampilan, kematangan, pengalaman, keefektifan, 

keefisienan, dan kesuksesan dalam mengemban tanggungjawab pekerjaan” 

(Priansa; 2014:254). 

2.1.2.1 Karakteristik Kompetensi 

 Kompetensi terbentuk dari lima karakteristik, yaitu motif (motive), watak 

(traits), konsep diri (self concept), pengetahuan (knowlage), dan keterampilan 

(skill) (Spencer & Spencer, 1993). Kompetensi keterampilan dan pengetahuan 

cenderung dapat dilihat, karena berada di permukaan. Kedua kompetensi ini 

relatif mudah untuk dikembangkan, misalnya melalui pengalaman atau pelatihan. 

Sedangkan kompetensi konsep diri, watak, dan motif lebih bersifat tersembunyi 

dan berperan sebagai sumber kepribadian, lebih sulit untuk dikembangkan. 

Masing-masing karakteristik kompetensi tersebut diuraikan sebagai berikut: 
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1. Motif (Motive) 

Karakteristik motif merupakan gambaran diri pegawai tentang sesuatu 

yang dipikirkan atau diinginkan, dan merupakan dorongan untuk 

melakukan tindakan guna memenuhi keinginannya. 

2. Watak (Traits) 

Karakteristik watak merupakan karakteristik mental pegawai dan 

konsistensi respon terhadap rangsangan, tekanan, situasi, dan informasi. 

Watak ini menentukan tingkat emosi pegawai dalam merespon rangsangan 

dan informasi. 

3. Konsep diri (Self Concept) 

Karakteristik konsep diri merupakan gambaran pegawai tentang sikap, 

nilai-nilai, dan bayangan diri terhadap pekerjaan, tugas, atau jabatan yang 

dihadapinya untuk dapat diwujudkannya melalui kerja dan usahanya. 

4. Pengetahuan (Knowlage) 

Karakteristik pengetahuan merupakan kemampuan pegawai yang 

terbentuk dari informasi yang diterimanya. Pengetahuan yang dimiliki 

oleh seseorang memprediksi apa yang dapat mereka lakukan, dan bukan 

apa yang akan mereka lakukan. 

5. Keterampilan (Skill) 

Karakteristik keterampilan merupakan kemampuan pegawai untuk 

melakukan tugas fisik atau mental. 

Niat             Tindakan   Hasil 

 

v 

Motif               Keterampilan 

Watak 

Konsep Diri 

Pengetahuan 

Gambar 2.1 Model Arus Sebab Akibat Kompetensi 

Sumber: Spencer dan Spencer (1993) 

Karakteristik 

Personal Perilaku Kinerja 
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 Kompetensi motif, watak, dan konsep diri mempengaruhi tindakan 

perilaku keterampilan yang pada gilirannya akan mempengaruhi outcome kinerja. 

Karena itu, dalam kompetensi selalu ada niat, yaitu kekuatan motif dan watak 

yang menyebabkan terjadi tindakan yang menghasilkan outcome. Pegawai yang 

berkompeten dan profesional harus mampu menunjukkan karakteristik berupa: 

1. Mampu mengemban tugas dan pekerjaan yang ada di dalam organisasi 

secara rasional; 

2. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tugas dan pekerjaan yang 

diembannya; 

3. Menguasai teknik-teknik menyelesaikan tugas dan pekerjaanya dengan 

lebih efektif dan efisien; 

4. Memahami standar dan prosedur tugas dan pekerjaan yang ada di dalam 

organisasi dengan baik; 

5. Memiliki daya tahan dan konsistensi yang tinggi dalam mengemban tugas 

dan pekerjaannya; 

6. Memiliki kewenangan yang memancar atas penguasaan perangkat 

kompetensi yang dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan dan teruji, 

sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan dari pihak 

berwewenang; 

7. Menjadi dan memiliki relasi yang tergabung dalam organisasi profesional; 

8. Berorientasi pada proses dan hasil yang saling mendukung sehingga tugas 

dan pekerjaan yang diembannya lebih optimal. 

2.1.2.2 Tingkatan Kompetensi 

 Kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang dalam organisasi juga 

memiliki tingkatan. Spencer dan Spencer (1993) membagi tiga tingkatan 

kompetensi, yaitu behavioral tools, image attribute, and personal characteristic: 

1. Behavioral Tools 

a. Knowlage (pengetahuan/kemampuan kognitif) 

b. Skill (keterampilan/kemampuan psikomotorik) 



17 
 

2. Image Attribute 

a. Social role (pola perilaku orang dalam kelompok sosial atau 

organisasi, misalnya menjadi pemimpin atau pengikut, menjadi agen 

perubahan atau menolak perubahan). 

b. Self image (pandangan orang terhadap dirinya sendiri, identitas, 

kepribadian dan harga dirinya). 

3. Personal Characteristic 

a. Traits (tipikal berperilaku atau menjadi pendengar yang baik). 

b. Motive (termotivasi untuk berprestasi, analisis, dan kekuasaan). 

 

          

               Skill     Behavioral Tools 

                                                     Knowlage 

 

                                        Social Role:              Image Attribute 

                                         Self Image 

                                             Traits       

                                            Motive           Personal 

            Characteristic 

  

 

   

Gambar 2.2 Tingkat Kompetensi 

Sumber: Spencer dan Spencer (1993) 

 

2.1.2.3 Jenis Kompetensi 

 Jenis kompetensi dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Soft Competency 

- Faktor tersembunyi lebih berpengaruh 

- Belum banyak disadari arti pentingnya 
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- Pengukuran dan pengembangan tidak mudah 

2. Hard Competency 

- Faktor Pendidikan, pelatihan dan pengalaman 

- Biasanya untuk yang superior tidak terlepas dari soft competency 

(meningkatkan, menyempurnakan) 

- Pengukuran dengan sertifikat 

2.1.2.4 Enam Kelompok Kompetensi Spencer dan Spencer 

 Spencer & Spencer (1993) membagi kompetensi menjadi enam kelompok. 

Tiap kelompok terdiri 2-5 kompetensi. Tiap kompetensi memiliki definisi uraian 3 

atau 6 indikator perilaku, atau cara perilaku menunjukkan kompetensinya dalam 

pekerjaan. Keenam kompetensi tersebut, yaitu: 

1. Berprestasi dan bertindak (Achievement and Action) 

Mencakup kompetensi: 

a. Orientasi untuk berprestasi (Achievement Orientation) 

Tingkat kepedulian untuk bekerja dengan baik atau berusaha bekerja 

dengan baik di atas standar. Kompetensi ini meliputi berorientasi pada 

hasil, efisiensi, peduli terhadap standar, fokus pada perbaikan, 

kewirausahaan, dan optimasi penggunaan sumber daya. 

b. Perhatian terhadap aturan, mutu, dan ketelitian (Concern for Order, 

Quality, and Accuracy) 

Dorongan dalam diri seseorang untuk mengurangi ketidakpastian di 

lingkungan kerjanya, khususnya berkaitan dengan ketersediaan data 

dan informasi yang andal dan akurat. Termasuk kompetensi ini adalah 

monitoring, kejelasan, mengurangi ketidakpastian, dan “keeping 

track”. 

c. Inisiatif (Initiative) 

Keinginan atau tingkat usaha untuk bertindak melebihi yang 

dibutuhkan atau diharapkan oleh pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa 

menunggu perintah lebih dulu. Tindakan ini dilakukan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan dan untuk mencapai 

peluang-peluang baru. Termasuk kompetensi ini adalah menangkap 
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peluang, condong untuk melakukan tindakan, berorientasi pada masa 

depan, dan proaktif. Inisiatif sering muncul dalam bentuk tekun, tidak 

menyerah jika berhadapan dengan halangan atau penolakan, 

melakukan pekerjaan lebih daripada yang diharapkan dan 

mengantisipasi untuk menghadapi peluang dan masalah. 

d. Pencarian dan pengumpulan informasi (Information Seeking) 

Usaha untuk mengetahui lebih banyak informasi dengan mencari dan 

mengumpulkan informasi guna meningkatkan kualitas keputusan dan 

tindakan berdasarkan informasi yang andal dan akurat serta 

berdasarkan pengalaman atau kondisi lingkungan. Termasuk dalam 

kompetensi ini adalah menggali informasi yang tepat dengan 

mengajukan pertanyaan terus-menerus, mencari peluang-peluang yang 

potensial atau macam-macam informasi yang mungkin berguna di 

masa yang akan datang, dan mencari informasi ke tempat-tempat yang 

relevan. 

2. Memberi bantuan dan pelayanan (Helping and Human Service) 

Mencakup kompetensi: 

a. Empati (Interpersonal Understanding) 

Kemauan dan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami 

(perhatian) hal-hal yang tidak dikatakan (bisa berupa pemahaman) atas 

pemikiran dan perasaan orang lain. Kompetensi ini sering ditunjukkan 

sebagai memahami selera dan perasaan orang lain, dengan mendengar 

dan observasi untuk memperkirakan reaksi orang lain, memahami 

sikap, kesenangan, kebutuhan, dan perspektif orang lain dan 

memahami sebab-sebab sikap dasar, pola perilaku atau masalah orang 

lain. 

b. Orientasi pelayanan dan kepuasan pelanggan (Customer Service 

Orientation) 

Kemauan untuk membantu dan melayani kebutuhan atau harapan 

pelanggan. Indikator dari kompetensi ini adalah mencari informasi 

tentang kebutuhan nyata klien di luar yang telah dinyatakan, 
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bertanggungjawab dalam pembetulan masalah pelayanan pelanggan, 

dan bertindak sebagai penasihat pelanggan yang membutuhkan. 

3. Dampak dan pengaruh (Impact and Influence) 

Mencakup kompetensi: 

a. Dampak dan pengaruh (Impact and Influence) 

Kemampuan untuk membujuk, meyakinkan dan mempengaruhi, atau 

menimbulkan kesan baik pada orang lain sehingga orang lain mau 

mendukung gagasan atau idenya. Kompetensi ini berkaitan dengan 

kompetensi empati, karena tanpa empati tidak mungkin dapat 

mempengaruhi orang lain dengan efektif. 

b. Kesadaran berorganisasi (Organizational Awareness) 

Kemampuan untuk memahami hubungan kekuasaan dalam organisasi. 

termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi orang-orang yang 

berperan atau berpengaruh dalam pengambilan keputusan, dan 

kemampuan untuk memprediksi bagaimana kejadian atau kondisi baru 

akan mempengaruhi individu atau kelompok dalam organisasi. 

Indikator kesadaran berorganisasi, termasuk memahami struktur 

informal organisasi, mengenali masalah, peluang, atau kekuatan politik 

yang mendasar yang mempengaruhi organisasi. 

c. Membangun hubungan kerja (Relationship Building) 

Bekerja untuk membangun atau mempertahankan hubungan yang 

hangat dan bersahabat atau jaringan hubungan dengan orang yang 

mungkin suatu hari berguna dalam mencapai sasaran hubungan kerja. 

4. Kemampuan manajerial (Managerial) 

Mencakup kompetensi: 

a. Kemampuan mengembangkan orang lain (Developing Others) 

Versi dari dampak dan pengaruh, yaitu kemampuan untuk mendorong 

atau mengajar pengembangan orang lain. Inti dari kompetensi ini 

terletak pada niat pengembangan dan pengaruh dan tidak pada peranan 

formal. Termasuk dalam kompetensi ini adalah pengajaran dan 
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pelatihan, meyakinkan pertumbuhan dan perkembangan bawahan, 

anggapan yang positif dan nyata, dan memberikan dukungan. 

b. Memberi arahan dan memanfaatkan kekuasaan jabatan (Directiveness, 

Assertiveness and Use of Position Power) 

Kemampuan memerintah dan mengarahkan orang lain baik karena 

kemampuan diri maupun karena kekuasaan jabatannya, untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan sasaran organisasi. perilaku 

mengarahkan termasuk berhadapan dengan orang lain secara terbuka 

tentang masalah kinerja, mementukan standar, menginginkan kinerja, 

kualitas, atau sumber daya yang tinggi, berkata “tidak” untuk 

permintaan yang beralasan dengan baik, atau membatasi terhadap 

perilaku yang lain, dan memberikan arahan yang rinci, memberikan 

tugas agar pekerjaan dilaksanakan, atau membebaskan diri untuk 

pekerjaan dengan prioritas tinggi. 

c. Kerja kelompok dan kerjasama (Teamwork and Cooperation) 

Kemampuan dan kemauan bekerja sama dengan orang lain dalam 

suatu kelompok kerja atau menjadi bagian dari suatu kelompok kerja. 

Perilaku kerja kelompok dan kerjasama termasuk menyampaikan ide 

dan pendapat untuk membantu membentuk rencana dan keputusan 

khusus, selalu memberikan informasi mutakhir kepada masyarakat 

tantang keberhasilan kelompok, dan berbagi kerja tentang informasi 

yang relevan dan berguna, menyatakan harapan yang positif terhadap 

yang lain, memberikan pujian kepada yang lain atas keberhasilannya, 

menggalakkan dan memberdayakan yang lain yang membuatnya 

merasa kuat dan penting. 

d. Kepemimpinan kelompok (Team Leadership) 

Kemauan dan kemampuan untuk berperan sebagai pemimpin 

kelompok, ini menunjukkan keinginan untuk memimpin yang lain. 

Perilaku kepemimpinan yang khusus ialah memberi tahu orang, 

mengusahakan untuk memperlakukan semua anggota kelompok secara 

adil, menggunakan strategi untuk meningkatkan moral dan 
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produktivitas tim, meyakinkan diri bahwa kebutuhan kelompok 

dipenuhi, meyakinkan diri bahwa yang lain masuk dalam keinginan 

pemimpin. 

5. Daya pikir atau kemampuan keahlian (Cognitive) 

Merupakan versi intelektual inisiatif, yaitu kerja individu untuk 

memahami situasi, tugas, masalah, peluang atau pengetahuan. Seperti 

halnya inisiatif, kompetensi kognitif berkaitan dengan orientasi tugas atau 

orientasi berprestasi, tetapi juga digunakan secara khusus untuk 

mendukung orientasi pengaruh dan dampak. Kompetensi kognitif 

mencakup: 

a. Berpikir analitis (Analytical Thinking) 

Kemampuan untuk memahami situasi atau masalah dengan cara 

menguraikan masalah menjadi bagian-bagian yang rinci, atau 

kemampuan untuk mengamati implikasi suatu keadaaan tahap demi 

tahap berdasarkan pemahaman dan pengalaman masa lalu. Indikator 

kompetensi ini adalah menentukan prioritas tugas berdasarkan atas 

kepentingan, merinci tugas kompleks menjadi bagian-bagian agar 

mudah dikerjakan, mengenali beberapa kejadian yang hampir sama, 

mengantisipasi hambatan dan memikirkan langkah ke depan, dan 

menggunakan beberapa teknik analitikal untuk mengidentifikasi 

beberapa pemecahan. 

b. Berpikir konseptual (Conceptual Thinking) 

Kemampuan memahami situasi dan permasalan dengan cara 

menyatukan yang terpisah itu menjadi satu kesatuan. Kompetensi ini 

mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau keterkaitan 

antara situasi yang nampaknya tidak ada hubungan; kemampuan 

mengidentifikasi masalah-masalah mendasar dalam situasi kompleks. 

Perilaku yang berkaitan dengan berpikir konsep adalah menggunakan 

“common sense” dan pengalaman yang lalu untuk mengidentifikasi 

masalah atau situasi, mengetahui perbedaan yang pokok antara situasi 

sekarang dengan yang telah terjadi sebelumnya, menggunakan konsep 
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yang telah dipelajari secara layak, mengidentifikasi hubungan yang 

bermanfaat antara data kompleks dari hal-hal yang tidak ada kaitannya. 

c. Keahlian profesional (Professional Expertise) 

Penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan, berupa 

keahlian/keterampilan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan serta 

motivasi untuk mengembangkan, menggunakan, dan mendistribusikan 

pengetahuan atau keterampilan kepada orang lain. Ada empat dimensi 

yang berkaitan dengan keahlian profesional, yaitu gelar pendidikan 

formal, keahlian dalam mengelola orang atau organisasi, usaha untuk 

mempertahankan dan memperoleh keahlian, dan intensitas peranan 

keahlian teknikal. 

6. Keefektifan personal (Personal Effectiveness) 

Merupakan refleksi beberapa aspek kematangan individu yang berkaitan 

dengan orang lain dan pekerjaan, mencakup kompetensi: 

a. Pengendalian diri (Self Control) 

Kemamuan untuk mengendalikan emosi diri sehingga mampu 

mencegah perilaku negatif, khususnya ketika menghadapi tantangan 

atau penolakan dari orang lain atau pada saat bekerja di bawah 

tekanan. Perilaku yang berkaitan dengan kompetensi ini ialah tidak 

impulsif (mudah terpengaruh), mencegah usaha keterlibatan yang tidak 

layak, dan tetap tenang dalam situasi yang tegang. 

b. Percaya diri (Self Confidence) 

Keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk menyelesaikan suatu 

tugas atau pekerjaan. Termasuk di dalamnya ialah keyakinan dalam 

menangani keadaan yang menantang, dalam membentuk opini, dan 

menangani kegagalan. Perilaku umum atas kompetensi ini ialah 

bertindak atas keputusan yang dibuatnya walaupun tanpa persetujuan 

dari orang lain, menunjukkan diri dalam sikap memaksa, yakni atas 

keputusan dan kemampuan diri, dan menempatkan diri dengan jelas 

dan yakin dalam berhadapan dengan atasan, bertanggungjawab atas 
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kesalahan, kegagalan, dan hal yang tidak memuaskan, dan belajar dari 

kesalahan dan memperbaiki kinerja masa depan. 

c. Fleksibilitas (Flexibility) 

Kemampuan menyelesaikan diri secara efektif pada berbagai situasi, 

kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan dan 

perspektif yang berlawanan dengan suatu hal, kemampuan untuk 

mengadaptasi situasi yang berubah atau kemudahan untuk menerima 

perubahan dalam pekerjaan atau organisasi. Indikator perilaku 

kompetensi ini, meliputi mengenali validitas pendapat yang 

berlawanan, beradaptasi dengan mudah atas perubahan yang terjadi, 

fleksibel dalam melaksanakan aturan dan prosedur, dan mengubah 

perilaku untuk menyesuaikan dengan situasi. 

d. Komitmen terhadap organisasi (Organizational Commitment) 

Kemampuan dan kemauan seseorang untuk menyesuaikan sikap atau 

perilakunya melakukan tindakan yang menunjang kebutuhan, prioritas 

dan tujuan organisasi. indikator perilaku kompetensi ini, meliputi 

kemauan untuk membantu kolega menyelesaikan tugasnya, 

menyesuaikan aktivitas dan prioritas demi kebutuhan organisasi, 

bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas, dan 

memprioritaskan kebutuhan organisasi daripada mengejar kepentingan 

profesional. 

 Spencer & Spencer (1993) menyatakan bahwa masih ada beberapa 

kompetensi yang disebut dengan kompetensi unik. Beberapa di antara kompetensi 

unik ini adalah kesukaan atas suatu pekerjaan, penilaian diri yang teliti 

(menyadari atas kelemahan dan kekuatan diri), suka terhadap hubungan sosial, 

keterampilan menulis, kemampuan untuk berpandangan jauh kedepan, dan 

kemampuan berkomunikasi ke atas (pimpinan). 

 

 



25 
 

2.1.3 Kepuasan Pelanggan 

 Salah satu tantangan terbesar dalam bisnis di era globalisasi adalah 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan yang puas dan loyal. Amat sulit 

bagi sebuah perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang tanpa ada 

pelanggan yang puas. Berbagai riset menyimpulkan bahwa mempertahankan 

pelanggan jauh lebih murah dibandingkan merebut pelanggan baru. Hal ini 

mendorong semakin banyaknya pemasar yang berusaha meningkatkan 

pemahaman atas perilaku konsumennya dalam rangka memuaskan mereka. Pada 

gilirannya, pemahaman tersebut dijadikan dasar dalam merancang strategi dan 

program pemasaran yang diharapkan dapat lebih efektif untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan spesifik pelanggan yang jitu. 

 Oliver mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai berikut, “Kepuasan 

pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang didapatkan seseorang dari 

membandingkan antara kinerja (atau hasil) produk yang dipersepsikan dan 

ekspektasinya” (Tjipto & Diana; 2014:23).  

 Menurut Rust (1996), “Penyedia jasa harus memperhatikan apa yang 

konsumen persepsikan atas jasa yang diberikan, tetapi juga bagaimana mereka 

dapat merasakan kepuasan. Kedalaman dari perasaan ini merupakan hasil dari 

tingkat seberapa jauh persepsi dari konsumen dapat sesuai dengan apa yang 

mereka harapkan” (Daryanto & Setyobudi; 2014:90). 

 Menurut Zeithaml, “Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh persepsi atas 

kualitas jasa, persepsi atas harga, serta faktor situasional dan faktor personal. 

Kepuasan konsumen juga dipengaruhi oleh kualitas produk atau barang yang 

diberikan pada pelanggan dalam proses penyerahan jasa” (Daryanto & Setyobudi; 

2014:90). 

 Dari definisi-definisi tentang kepuasan tersebut adanya suatu kesaman 

makna, bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu penilaian emosional dari 

pelanggan setelah penggunaan suatu produk, dimana harapan dan kebutuhan 

terpenuhi. Pelanggan yang tidak puas mereka akan kecewa, karena mereka 
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kecewa pelanggan tersebut akan melakukan tindakan komplain atau tidak 

melakukan apa-apa/diam. 

2.1.3.1 Ekspektasi Konsumen 

 Proses penilaian kualitas jasa oleh pelanggan dimulai sebelum ia 

berinteraksi dengan penyedia jasa itu sendiri. Sebelum berinteraksi, pelanggan 

melakukan penilaian penjajakan untuk menimbang-nimbang apakah penyedia jasa 

akan bisa memenuhi kebutuhannya. Dibenak pelanggan terbentuk jasa yang 

diharapkannya (expected service) yang dirasakan pantas untuk diterimanya jika ia 

melakukan pembelian. 

 Ekspektasi konsumen jasa adalah keyakinan tentang penghantaran jasa 

yang berfungsi sebagai standar atau titik referensi dalam bertindak, dimana 

performansi sebagai perimbangan. Menurut Rust (1996) yang dikutip oleh 

Daryanto & Setyobudi (2014:91), tingkat ekspektasi konsumen dibagi atas: 

1. Will expectation, yaitu tingkatan rata-rata dari kualitas yang diprediksi 

berdasarkan semua informasi yang diketahui. Ini merupakan tingkat 

ekspektasi yang sering disalah artikan oleh konsumen dan peneliti. Ketika 

konsumen mengatakan “jasa ini telah memenuhi keinginan saya”, berarti 

jasa ini lebih baik dari yang mereka prediksi akan terjadi. 

2. Should expectation, yaitu apa yang konsumen rasakan sepantasnya mereka 

terima dari transaksi. Sangat sering apa yang mereka rasakan seharusnya 

terjadi lebih baik dari yang mereka pikir akan terjadi. 

3. Ideal expectation, yaitu apa yang terjadi dalam keadaan terbaik. Ini 

berguna sebagai barometer dari kesempurnaan. 

Ekspektasi-ekspektasi ini secara kuat dipengaruhi oleh pengalaman buruk, maka 

will expectation akan turun, demikian sebaliknya should expectation akan 

cenderung tetap naik dan tidak akan pernah turun. 
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2.1.3.2 Persepsi Konsumen 

 Kualitas jasa sangat dipengaruhi oleh persepsi konsumen. Persepsi 

konsumen lebih mengacu pada perasaan konsumen terhadap jasa yang 

diterimanya, berdasarkan apa yang dibayangkan dan diterimanya. Bila yang 

diterimanya lebih besar dari yang dibayangkan, maka ia akan merasa puas, dan 

kualitas perusahaan atau produk akan dipersepsikan tinggi, sebaliknya jika ia 

merasa bahwa jasa yang diberikan tidak sesuai yang diharapkannya, maka akan 

terjadi ketidakpuasan dan kualitas jasa dipersepsikan rendah. 

 Tidak semua persepsi konsumen benar, karena sifatnya sangat subjektif. 

Oleh karenanya, penyedia jasa harus mengantisipasi dan mengendalikan 

kemungkinan munculnya pesepsi jelek dan keluhan yang seharusnya tidak terjadi. 

Selain itu perusahaan harus peka dan selektif terhadap semua keluhan dan 

informasi yang disampaikan konsumen. Menurut Takeuchi & Quelch (1983) yang 

dikutip oleh Daryanto & Setyobudi (2014:94), bahwa ersepsi konsumen terhadap 

jasa yang diterimanya dipengaruhi oleh: 

1. Cara penyampaian jasa (Service encounters)  

Setiap peristiwa dalam penyampaian jasa, seringkali secara potensial dapat 

menjadi hal kritis dalam menjamin kepuasan dan loyalitas konsumen. Jika 

seorang konsumen berinteraksi dengan sebuah perusahaan untuk pertama 

kalinya, penyampaian jasa pertama kali akan menciptakan kesan pertama 

(first impression) terhadap organisasi. Pada situasi ini, konsumen 

seringkali belum mempunyai dasar penilaian terhadap organisasi, sehingga 

interaksi pertama ini akan sangat membentuk persepsi konsumen akan 

kualitas.  

Ketika seorang pelanggan telah mempunyai banyak interaksi dengan 

sebuah perusahaan, setiap penyampaian jasa sangat penting dalam 

membentuk citra gabungan (kumulatif/menyeluruh) akan perusahaan 

dalam ingatan konsumen. Setiap pengalaman positif akan menambah citra 

gabungan terhadap mutu tinggi, sementara interaksi negatif akan membuat 
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konsumen merasa ragu atau tidak pasti akan kualitas perusahaan. 

Gabungan pengalaman-pengalam tersebut membuat konsumen menerka-

nerka kualitas perusahaan dan merasa tidak pasti atas apa yang diharapkan 

akan diterimanya pada kunjungan berikutnya. Terdapat tiga tipe 

penyampaian jasa, yaitu tanpa kontak langsung dengan manusia (remote 

encounters), kontak dengan manusia (phone encounters), dan cara kontak 

langsung (face-to-face encounters). 

2. Bukti pelayanan (Evidence of service) 

Ada tiga kategori bukti pelayanan, yaitu yang berhubungan dengan orang 

lain (people evidence), misalnya keramahan, pengetahuan, dan kesabaran 

karyawan; bukti proses (process evidence), misalnya kemampuan 

perusahaan menyelenggarakan jasa sesuai janji; dan bukti fisik (physical 

evidence), misalnya kebersihan dan kenyaman tempat pelayanan. 

3. Image Perusahaan  

Image perusahaan adalah persepsi tentang suatu organisasi yang ada dalam 

ingatan konsumen dan dibangun konsumen melalui komunikasi, misalnya 

iklan, humas, citra fisik, komunikasi dari mulut ke mulut dan oleh 

pengalaman nyata terhadap perusahaan. 

Image perusahaan dapat menjadi penyaring yang mempengaruhi persepsi 

konsumen atas pelayanan perusahaan. Image positif akan meredam 

kekecewaan atas pelayanan yang jelek, atau konsumen yang mempunyai 

image sangat positif terhadap perusahaan, ketika mengalami sebuah 

pengalaman buruk tidak akan menyebabkan akibat fatal terhadap 

kepuasannya, karena image positif dapat mempengaruhi pengalaman 

buruk. 

Image negatif akan menyebabkan konsumen cepat marah dan tidak puas 

apabila terjadi pengalaman buruk dan perlu banyak pengalaman baik 

untuk mengubah keseluruhan image buruk tersebut. 

4. Harga  

Harga jasa banyak mempengaruhi persepsi, kualitas, kepuasan dan nilai 

jasa. Karena jasa tidak berwujud dan sering sulit dinilai sebelum terjadi 
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pembelian, maka harga seringkali dikaitkan sebagai indikator pendukung 

yang mempengaruhi harapan dan persepsi jasa. Pada harga yang tinggi, 

konsumen akan menuntut kualitas yang tinggi dan persepsi mereka akan 

mempengaruhi ekspektasi. Sebaliknya bila harga rendah, konsumen akan 

meragukan kemampuan perusahaan untuk menyampaikan jasa. 

2.1.4 Penelitian Sebelumnya 

Hasil penelitian sebelumnya yang peneliti kutip dari website 

http://core.ac.uk/download/pdf/11722783.pdf, menunjukan ada 5 judul penelitian 

sebelumnya yang membahas mengenai pelayanan perawat terhadap kepuasan 

pasien, datanya sebagai berikut: 

No Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian 

Subyek 

Penelitian 
Hasil 

1 Faktor-faktor yang 

berhubungan 

dengan kinerja 

perawat bagian 

rawat inap 

Rumah Sakit 

Telogorejo 

Semarang, oleh 

Murti Wandrati 

(1999) 

Kuantitatif, 

t-test, uji 

one way 

ANOVA, uji 

korelasi dan 

multiple 

regression 

150 orang 

perawat 

Ada perbedaan 

kinerja antara 

perawat yang telah 

pelatihan dan 

yang belum, 2) 

hubungan yang 

bermakna antara 

perilaku pemimpin 

dengan kinerja 

perawat, 3) 

terdapat 

hubungan yang 

bermakna antara 

kepuasan kerja 

dengan kinerja 

perawat 

2 Analisis Pelayanan 

Rawat Inap 

yang diharapkan 

pasien di 

Rumah Sakit 

Bhakti Wira 

Tamtama 

Semarang, oleh 

Haryono Sidhojoyo 

(2001) 

Kuantitatif, 

Kualitatif, 

cross 

sectional 

30 

perawat 

Pasien rawat inap 

RSBWT dari 

golongan ekonomi 

menengah ke 

bawah, karena 

RSBWT bertarif 

murah, dekat 

dengan tempat 

tinggal 

serta hubungan 

http://core.ac.uk/download/pdf/11722783.pdf
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dengan para 

petugas baik 

3 Persepsi Pasien 

tentang 

poliklinik umum 

terhadap 

keputusan 

pemanfaatan 

ulangnya di Rumah 

Sakit Panti 

Wilasa Citarum 

Semarang 

Yaumininisa 

(2006) 

Kualitatif 66 orang 

pasien 

Secara umum 

persepsi pasien 

tentang akses 

lokasi, pelayanan 

dan petugas cukup 

baik, persepsi 

tarif dan fasilitas 

baik, sedangkan 

persepsi tentang 

informasi tidak 

4 Penyusunan 

indikator 

kepuasan pasien 

rawat inap 

Rumah Sakit di 

Provinsi Jawa 

Tengah, oleh 

Chriswardani, 

Dharminto, Zahroh 

Shaluhiyah 

(2006) 

Observasio 

nal, 

kuantitatif 

dengan 

CFA 

(Confirmato 

ry Factor 

Analysis) 

300 pasien 68,6 % - 76,24 % 

pasien puas 

dengan pelayanan 

admisi (6 

indikator), 

pelayanan dokter (9 

indikator), perawat 

(9 indikator), 

makananan (6 

indikator), 

obatobatan 

(7 indikator), 

lingkungan 

Rumah Sakit (6 

indikator), fasilitas 

ruang perawatan (4 

indikator), 

pelayanan keluar (5 

indikator) 

5 Kepuasan Pasien 

tentang pelayanan 

perawat di 

RSUD Tugurejo 

Semarang 

Wike Diah 

Anjaryani (2009) 

Kuantitatif 60 orang 

pasien 

Ada hubungan 

karakteristik pasien 

dengan kepuasan 

pasien terhadap 

pelayanan perawat 

ditinjau dari 

lama perawatan p 

value = 0,012 

dan penghasilan p 

value = 0,019 
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan fenomena yang terjadi di Santosa Hospital Bandung Central, 

penulis melakukan penelitian mengenai kompetensi pelayanan perawat pada 

departemen rawat inap karena adanya ketidak puasan pasien terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh perawat khususnya pada departemen rawat inap. Kepuasan 

pasien/pelanggan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu usaha. Hal 

ini telah menjadi suatu kepercayaan umum kerena dengan memuaskan konsumen, 

organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa 

pasar yang lebih luas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh 

Kompetensi Perawat Terhadap Kepuasan Pasien (Studi Kasus Pada Departemen 

Rawat Inap).  

 Berdasarkan teori dari Spencer & Spencer manusia memiliki 2 jenis 

kompetensi yaitu Soft Competency and Hard Competency. Kompetensi terbentuk 

dari lima karakteristik, yaitu motif (motive), watak (traits), konsep diri (self 

concept), pengetahuan (knowlage), dan keterampilan (skill) (Spencer & Spencer, 

1993). Kompetensi keterampilan dan pengetahuan cenderung dapat dilihat, karena 

berada di permukaan. Kedua kompetensi ini relatif mudah untuk dikembangkan, 

misalnya melalui pengalaman atau pelatihan. Sedangkan kompetensi konsep diri, 

watak, dan motif lebih bersifat tersembunyi dan berperan sebagai sumber 

kepribadian, lebih sulit untuk dikembangkan. 

 Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kompetensi perawat mempengaruhi 

kepuasan pasien. Menurut Daryanto & Setyobudi (2014:90) yang mengutip dari 

Rust (1996) “Penyedia jasa harus memperhatikan apa yang konsumen persepsikan 

atas jasa yang diberikan, tetapi juga bagaimana mereka dapat merasakan 

kepuasan. Kedalaman dari perasaan ini merupakan hasil dari tingkat seberapa jauh 

persepsi dari konsumen dapat sesuai dengan apa yang mereka harapkan”. 

 Perbedaan antara pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan 

(kepuasan) harus diminimalisir agar hasilnya mendekati atau lebih dari satu, yaitu 

dengan mengelola kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada penyerahan jasa. 
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Penyedia harus memperbaiki kualitas jasa setiap saat dan semakin agresif untuk 

mengadakan penelitian akan kepuasan dan ketidak puasan pelanggan. Jika 

Kesenjangan-kesenjangan ini diminimalisir oleh Santosa Hospital Bandung 

Central maka akan mengurangi keluhan/Complain dari pasien agar mutu dari 

Santosa Hospital Bandung Central tetap terjaga. 

 Berdasarkan dukungan landasan teori yang diperoleh dari buku-buku 

literatur yang dijadikan rujukan untuk variabel penelitian, dan berdasarkan 

fenomena yang terjadi di Santosa Hospital Bandung Central, maka penulis dapat 

menyusun paradigma pemikiran sebagai berikut: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Paradigma Penelitian 
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 Berdasarkan paradigma penelitian diatas, maka penulis merumuskan 

kerangka pemikiran, sebagai berikut: 

  

 
 

2.4 Gambar Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis  

 Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam 

penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pemikiran. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di 

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. 

 Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik dengan data. 

 Berikut ini hipotesis yang penulis simpulkan sementara: 

“Jika kompetensi pelayanan perawat pada departeman rawat inap di Santosa 

Hospital Bandung Central baik, maka kepuasan pasien yang dirawat inap akan 

baik” 

 

  

 

 

Kompetensi 

Perawat 

Kepuasan 

Pasien 


