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ABSTRAK 
 
 

 
 

Lia Purwatty / 4122.4.18.11.0070. Penelitian skripsi ini berdasarkan 
masalah pokok, kinerja pegawai rendah. Hal tersebut di duga karena belum 
dijalankannya indikator-indikator kompetensi pegawai secara menyeluruh di 
Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. 
 

Sehubungan dengan itu tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
gambaran penilaian kompetensi, gambaran kinerja karyawan, dan seberapa besar 
pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada Fave Hotel Pasar Baru 
Jakarta. 

 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif. Penarikan 

sampel dilakukan dengan menggunakan metode teknik sampling jenuh (sensus), 
dengan jumlah responden sebanyak 30 orang, sedangkan metode yang digunakan 
untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner (survei) kepada 
karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. Metode yang digunakan untuk 
mengolah dan menganalisis data adalah Uji Korelasi Rank Spearman, Uji 
Koefisien Korelasi, dan Uji Signifikansi Koeficiensi Korelasi (Uji t).  

 
Indikator terbesar yang mempengaruhi kompetensi terhadap kinerja 

karyawan di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta adalah keterampilan. 
 

 
 
Kata kunci : Kompetensi, Kinerja Karyawan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  
 

ABSTRACT 
 

 
 
 
 Lia Purwatty / 4122.4.18.11.0070. This essay research was based on the 
central issue, the performance of employees is low. This is presumably because 
there is no exercise of employee competence indicators overall in Fave Hotel 
Pasar Baru Jakarta. 
 
 
 In connection with it the purpose of this study is to know the description of 
performance appraisal, an overview of the employee’s performance, and how 
much the influence of the performance appraisal on employee’s performance at 
Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. 
 
 This study used descriptive and quantitative methods. Sampling was 
conducted using saturation sampling technique (census), with the total number of 
respondents as many as 30 people, while the methods used for data collection is 
by using a questionnaire (survey) to employees of Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. 
The methods used to process and analyze data is Spearman Rank correlation test, 
correlation Coefficient test, , and Koeficiensi Significance of the correlation Test 
(t-test).  
 
 The biggest indicator that had infulenced the competency at Fave Hotel 
Pasar Baru Jakarta is skill. 
 
  
 
Keywords: Competence, Employee’s Performance. 
 



 
 

 
	  

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat yang di berikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sidang 

Strata Satu (S–1) Program Studi Manajemen ilmu Ekonomi dan Bisnis, di universitas 

winaya mukti Bandung. 

Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak  terlepas dari bantuan dosen 

pembingbing dan segenap pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan selama proses penyelesaian 

Skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada: 

1. Orang Tua dan Keluarga tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, 

dukungan serta doa di saat. 

2. Ibu Herni Suryani, S.E., S.Ikom.,MM. selaku dosen pembimbing dan ketua 

program studi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 

3. Ibu Prof. Dr. Hj.Ai Komariah.,Ir.,MS selaku rektor universitas winaya mukti  

4. Bapak H. Deden Komar Priatna, ST.,SIP.,MM.,CHRA selaku dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 

5. Bapak Drs. H. Nandang Djunaedi, MM., CHRA selaku wakil dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Winaya Mukti 



 
 

 
	  

7. Suami tercinta Rizki Fauzi Nugraha yang selalu memberikan semangat, nasihat, 

serta sangat mendukung penulis demi kesuksesan dalam berkarir dan berkarya. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang menjadi 

bagian dari setiap peristiwa yang penulis alami. 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tentunya memiliki keterbatasan dalam 

penyusunan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang 

membangun. Dan dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Skripsi  ini 

dapat memberikan manfaat. 

 

Bandung, Desember 2019 

Penulis 

 

 

Lia Purwatty 



i 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

DAFTAR ISI……………………………………………………………. i 

DAFTAR TABEL .……………………………………………………… iv 

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………… v 

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………… vi 

  

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian ..........……………………………………... 1 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  ………………………………..... 7 

1.2.1 Identifikasi Masalah .................................................................... 7 

1.2.2 Rumusan Masalah ........................................................................ 7 

1.3 Tujuan Penelitian ......................……………………………………… 7 

1.4 Kegunaan  Penelitian ………………………………………………… 8 

1.4.1 Kegunaan Teoritis ..................................................................... 8 

1.4.2 Kegunaan Praktis ........................................................................ 9 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
 

2.1 Kajian Pustaka ………… ..........……………………………………... 10 

2.1.1 Pengertian Manajemen & Fungsi Manajemen............................ 10 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia........................... 12 

2.1.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia................................. 14 

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia………………………......... 18 

         2.1.4.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia………...   18 

2.1.4.2 Jenis – jenis Kompetensi………………………………..   20 

2.1.4.3 Manfaat Kompetensi ……………………………………   23 

2.1.4.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kompetensi……….   25 

2.1.4.5 Tujuan Kompetensi……………………………………...   28 

2.1.4.6 Dimensi dan Indikator Kompetensi……………………...   28 

2.1.5 Kinerja Karyawan…………………………….............................. 29 



ii 
 

         2.1.5.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia………...   29 

2.1.5.2 Penilaian Kinerja Karyawan……………………………..   31 

2.1.5.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai…   33 

2.1.5.4 Kegunaan Kinerja Karyawan…………………..……….   34 

2.1.5.5 Dimensi dan Indikator Kinerja Pegawai………………..   34 

2.1.6 Penelitian Terdahulu…………….…………................................. 35 

2.2 Kerangka Pemikiran ............................................................................. 39 

2.3 Hipotesis ……………………………………………………………... 40 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Metode yang Digunakan ...................................................................... 41 

3.2 Operasional Variabel ............................................................................ 43 

3.2.1 Definisi Variabel ........................................................................ 43 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel  ......................................................... 43 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data………….. .................................... 47 

3.3.1 Populasi………………... ............................................................ 47 

3.3.2 Sampel…….………………………. ............................................ 47 

3.4 Teknik Pengumpulan Data.................................................................... 48 

3.4.1 Sumber Data................................................................................ 48 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.......................................................... 49 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis ………….. ............................. 50 

3.5.1 Rancangan Analisis……………………... ................................... 50 

3.5.1.1 Uji Validitas...................................................................... 50 

3.5.1.2.Uji Realibilitas.................................................................. 51 

3.5.1.3 Metode Analisis Data........................................................ 52 

3.5.1.4 Analisis Deskriptif............................................................. 52 

3.5.1.5 Analisis Regresi Linear Sederhana.................................... 54 

3.5.1.6 Koefisien Determinasi....................................................... 55 

3.5.2 Pengujian Hipotesis ………………… ........................................ 55 

 



iii 
 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Tinjauan dan Data Objek Penelitian ..................................................... 57 

4.1.1 Sejarah Singkat Fave Hotel Pasar Baru Jakarta.......................... 57 

4.1.2 Karakteristik Responden............................................................. 60 

4.1.3 Pengujian Kualitas Alat Ukur Penelitian..................................... 63 

4.1.3.1 Uji Validitas.................................................................... 63 

4.1.3.2 Uji Realibilitas................................................................ 66 

4.1.4 Deskriptif  Variabel Penelitian.................................................... 67 

4.1.4.1 Tanggapan Responden mengenai Kompetensi............... 67 

4.1.4.2 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Karyawan..... 82 

4.1.5 Analisis Regresi Linear Sederhana.............................................. 94 

4.1.6 Koefisien Determinasi................................................................. 96 

4.1.7 Pengujian Hipotesis..................................................................... 98 

4.2 Pembahasan .......................................................................................... 99 

4.2.1 Kompetensi Karyawan pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta….. 99 

4.2.2  Kinerja Karyawan pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta……… 100 

4.2.3 Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta ………………………………………. 

 

101 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 102 

5.1 Saran ..................................................................................................... 103 

5.1.1 Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut.......................................... 103 

5.1.2 Saran untuk Manajemen.............................................................. 104 

  

 

 

 



iv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

Tabel 1.1 Data Karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta…………........... 3 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Karyawan……………………... 5 

Tabel 1.3 Target Kinerja Karyawan……………………………………… 6 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu…………………………………………… 36 

Tabel 3.1 Operasional Variabel……………………………………...…… 45 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia…………………... 60 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin………… 61 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan…… 61 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja…………… 62 

Tabel 4.5 Uji Variabel Kompetensi………………………….…………… 62 

Tabel 4.6 Uji Variabel Kinerja Karyawan………………………….…… 65 

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Variabel X……………………….…………… 62 

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas Variabel Y……………………….…………… 67 

Tabel 4.9 – 4.18 Tanggapan Responden menegenai Indikator 

Kompetensi …….………………………………………………………… 

68 -

78 

Tabel 4.19 Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi………………. 80 

Tabel 4.20 – 4.28 Tanggapan Responden menegenai Indikator Kinerja 

Karyawan …….………………………………………………………… 

83 -

91 

Tabel 4.29 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Karyawan……… 92 

  

  

  

  

  

  

  



v 
  

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran …………………………………........... 40 

Gambar 3.1 Interval Kontinum Variabel Kompetensi……………………. 53 

Gambar 3.2 Interval Kontinum Variabel Karyawan………..……………. 54 

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi…………………………………………... 59 

Gambar 4.2 Regresi Linear Sederhana……………………….…………... 95 

Gambar 4.3 Koefisien Determinasi………………………………………. 97 

Gambar 4.4 Uji Hipotesis…….…………………………………………... 98 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

Daftar Riwayat Hidup 

Surat Keterangan Penelitian 

Kuesioner Penelitian 

Pedoman Wawancara 

Data Tabulasi 

Regresi 

Korelasi 

Realibiliti 

 

 

 



	   1	  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada saat ini kepariwisataan sangat besar peranannya dalam menambah 

pemasukan devisa negara dan juga memperluas kesempatan kerja serta 

pemerataan pendapatan. Hampir setiap tahunnya arus wisatawan menunjukkan 

peningkatan dan mempunyai peluang yang cerah pada masa yang akan datang. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, industri pariwisata 

Indonesia mampu menyumbang sekitar US$ 10 miliar devisa negara. Posisi 

tersebut menjadi nomor empat setelah minyak, batu bara dan kelapa sawit. 

Semua orang menyadari akan potensi pariwisata Indonesia yang kaya dan 

beragam. Potensi area wisata tidak disebut destinasi kalau tidak ada 3A, 

yaitu Attractive, Amenities atau fasilitas, dan Accessibilities. Dunia industri pada 

bidang jasa merupakan salah satu fasilitas  hal yang tidak dapat di pisahkan dari 

pariwisata yang ada di Indonesia.  

Perkembangan dunia industri dalam bidang jasa di era globalisasi ini terus 

meningkat, hal tersebut menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin ketat, 

sehingga menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada 

pada perusahaanya. Dan hotel merupakan salah satu industri yang bergerak dalam 

bidang jasa yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan. 

Industri perhotelan dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

dengan adanya perkembangan tersebut tentunya berdampak pada persaingan. 



	   2	  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

memaksimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada didalam perusahaan agar 

mampu memberikan pelayanan prima kepada para wisatawan. 

Sumber daya manusia yang berkualitas didalam perusahaan merupakan salah 

satu aspek penting yang dapat mendorong perusahaan untuk maju dan terus 

berkembang ditengah persaingan yang semakin ketat. Sumber daya manusia yang 

unggul maupun profesional yang memiliki kompetensi dalam bidangnya sangatlah 

dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan tujuan maupun sasaran yang 

ditetapkan oleh sebuah organisasi. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan 

standar yang di tetapkan.  

DKI Jakarta merupakan ibu kota Negara yang mana merupakan pusat 

pemerintahan dan juga menjadi pusat bisnis, sehingga DKI Jakarta menjadi tujuan 

utama bagi para orang – orang yang melakukan bisnis dari berbagai daerah di 

Indonesia dan bahkan dari berbagai negara dunia. Bahkan DKI Jakarta juga 

memiliki berbagai tempat bersejarah dan destinasi wisata yang layak untuk di 

kunjungi oleh para wisatawan baik dalam negri maupun luar negri. Tentunya 

setiap wisatawan maupun para pebisnis yang melakukan kegiatan perjalanan 

wisata maupun kegiatan bisnisnya membutuhkan tempat menginap untuk 

beristirahat. 

 Fave Hotel Pasar Baru Jakarta adalah hotel dengan klasifikasi bintang tiga 

yang merupakan salah satu brand dari group Archipelago International yang 
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berlokasi di Jl. Samanhudi No. 26 Jakarta Pusat. Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

memiliki konsep hotel budget bisnis yang moderen kontemporer, memiliki tipe 

kamar standard dan suite room, restoran, serta ruang pertemuan untuk memenuhi 

kebutuhan para tamu. 

Untuk dapat bertahan dan bersaing dengan usaha yang sejenis, pihak 

manajemen Fave Hotel Pasar Baru Jakarta melakukan berbagai cara agar jumlah 

pelanggan semakin meningkat. Baik itu fasilitas, kenyamanan, dan pelayanan 

yang di berikan oleh para karyawan. Hal yang paling terpenting dalam dunia jasa 

seperti hotel adalah memberikan pelayanan yang optimal. Untuk mencapai tujuan 

tersebut pihak manajemen Fave Hotel Pasar Baru Jakarta sangat memperhatikan 

kualitas karyawan (SDM) yang ada,  

Berikut di sajikan data karyawan Favehotel Pasar Baru Jakarta 

Tabel 1.1 

Data Karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

No  
Bagian 

Karyawan yang Di 
butuhkan 

Karyawan yang di 
Tempatkan 

Jumlah 
Orang 

Persyaratan Jumlah 
Orang 

Pendidikan 

 
1. 

 
Executive 

Office 

 
2 

Pria /Wanita, S1 
Ekonomi, 

Management, 
Marketing, 
Akunting 

 
2 

 
D3 Sekretaris, SMA 

 
 

2. 

 
Human 

Resources 

 
 
1 

 
Pria/Wanita, S1 / D3 
Pariwisata & Hotel, 

Psychology, 
Hukum, Ekonomi 

 

1 SMA 
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3 Akunting 4 Pria/Wanita, 
Diploma Akunting 

3 D3 Keuangan, SMA 

 
4 

Sales & 
Marketing 

 
4 

Pria/Wanita, Sarjana 
/ Diploma 
Marketing 

 
4 

D3 Business 
Administrasi, SMA 

 
5 

 
Housekeeping 

 
8 

Pria/Wanita, 
Diploma Pariwisata 

& Hotel 

 
7 

 
SMA, SMK 

 
6 

 
Front Office 

 
8 

Pria/Wanita, 
Diploma Pariwisata 

& Hotel 
 

 
7 

 
SMP, SMA, SMK 

 
7 

 
Engineering 

 
7 

Pria, Diploma 
(Mekanik, 

Engineering, 
Elektronik, 

 
7 

 
SMP, SMA, SMK 

Sumber : Favehotel Pasar Baru Jakarta 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jabatan karyawan berdasarkan latar 

belakang pendidikan banyak yang tidak sesuai dengan syarat yang diberlakukan 

oleh manajemen Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. 

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta juga menetapkan peraturan dan standar kerja 

yang berlaku bagi semua karyawan, yang menjadi kewajiban karyawan untuk 

mematuhi dan mentaatinya. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pihak hotel 

adalah tidak dapat tercapainya standar kinerja yang di tetapkan oleh Fave Hotel 

Pasar Baru Jakarta.  

 Dalam penelitian Setiawan dan Kartika (2014:1477) diketahui bahwa 

karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi ditandai dengan beberapa hal, antara 

lain: karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan tepat dan cepat, karyawan 

bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan, karyawan sanggup 

bekerja dalam waktu yang sudah ditentukan, karyawan dapat bekerjasama dengan 
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karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaan atau suatu tugas yang ditentukan 

oleh perusahaan. 

 Namun pada kenyataannya, kinerja pegawai pada Fave Hotel Pasar Baru 

masih rendah. Berikut Berikut rekapitulasi dari kinerja karyawan Fave Hotel Pasar 

Baru Jakarta dapat di lihat di tabel 1.2 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Penilaian Kineja Karyawan 

Periode 2019  

No Komponen Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 

 Kuantitas hasil kerja   V   

 Kualitas Kerja   V   

 Kerja Sama    V  

 Inisiatif    V  

Sumber : Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

Keterangan skor : 

1 = Tidak baik 

2 = Kurang baik 

3 = Cukup baik 

4 = Baik 

5 = Sangat baik 

 Dari penilaian kerja yang di peroleh pada September 2019 tersebut, terlihat 

komponen keterampilan kerja yang masih rendah dan berdampak pula pada 

rendahnya kuantitas kerja. Hal ini di indikasikan bahwa keterampilan kerja sangat 
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berpengaruh terhadap kinerja karyawan secar keseluruhan. Di sisi lain target 

pencapaia kerja yang di harapkan oleh manajemen Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

Pusat adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Target Kinerja Karyawan 

Periode 2019  

No Komponen Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 

 Kuantitas hasil kerja    V  

 Kualitas Kerja    V  

 Kerja Sama    V  

 Inisiatif    V  

Sumber : Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

Keterangan skor : 

1 = Tidak baik 

2 = Kurang baik 

3 = Cukup baik 

4 = Baik 

5 = Sangat baik 

 Permasalahan tersebut terjadi diduga disebabkan oleh kompetensi yang 

dimiliki karyawan tidak sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh 

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. Wibowo (2012: 104) yang menyatakan 

kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

menjalankan pekerjaan yang diberikan padanya dengan baik. 
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 Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan pegawai di tempat kerja pada 

berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, 

mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jaw, 

keterampilan ab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional 

dalam bekerja dan  menghasilkan kinerja yang baik (Wibowo, 2009). 

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul : Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan pada Fave 

Hotel Pasar Baru Jakarta 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian terdapat masalah yang dapat 

di identifkasi, sebagai berikut :   

1. Kinerja karyawan di nilai rendah atau belum optimal 

2. Kinerja karyawan masih berada pada kondisi di bawah target 

perusahaan 

3. Rendah nya kinerja karyawan diduga disebabkan kompetensi 

karyawan yang belum optimal 

1.2.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana kompetensi karyawan pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

Pusat ? 
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2. Bagaimana kinerja karyawan pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta Pusat? 

3. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja pada Fave Hotel 

Pasar Baru Jakarta Pusat? 

1.3 Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui kompetensi karyawan pada Fave Hotel Pasar Baru 

Jakarta 

b.  Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

c. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi terhadap kinerja 

karyawan pada Fave hotel Pasar Baru Jakarta 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

Sebagai bahan masukan dan referensi tambahan untuk kemajuan 

perusahaan dan memperoleh tambahan informasi dalam hal kompetensi 

SDM 

2. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan teori dan konsep serta wawasan Manajemen 

Sumber Daya Manusia pada umumunya dan kompetensi SDM pada 

khusunya 

3. Bagi Pihak Lain 

Berguna untuk menjadi acuan penelitian – penelitian terdahulu 

4. Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung 
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Semoga dapat menambah pengetahuan sebagai bahan masukan bagi 

penelitian selanjutnya  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan 

dalam proses rekrutmen karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta.  

2. Bagi Peneliti  

Diharapkan penelitian ini dapat semakin memperluas wawasan dan 

pemahaman serta kemampuan menganaliasis masalah-masalah aktual yang 

berhubungan dengan dengan proses rekrutmen  terhadap kinerja karyawan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menjadi acuan tambahan 

dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya 

manusia. 

4. Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam 

mengembangkan proses rekrutmen terhadap kinerja karyawan sebagai 

bagian dari keilmuan di bidang manajemen sumberdaya manusia.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Manajemen & Fungsi Manajemen 

Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu manus yang berarti hand 

atau tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata – kata itu di gabung menjadi 

“managgere” yang artinya menangani. Di artikan ke bahasa inggris dalam bentuk 

kerja to manage, dengan kata benda manajemen dan manager untuk orang yang 

melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya management di terjemahkan dalam 

bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Husaini 2011) 

Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan 

(planning), mengorganisasikan (organizing), memimpin (leading), dan 

mengendalikan (controlling). Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan 

yang berkesinambungan. Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam 

manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan 

dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional. Untuk itu diperlukan 

langkah- langkah kegiatan dengan perumusannya secara jelas dan tegas, agar 

tujuan program yang dimaksudkan dapat berjalan dengan sebaik mungkin.  

Pengertian manajemen menurut para ahli, diantaranya menurut Malayu 

SP. Hasibuan (2009:10), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 
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membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Selanjutnya 

menurut Menurut Schuler dikutip oleh Edy Sutrisno (2009:6) mengartikan 

Manajemen Sumber Daya manusia, merupakan pengakuan tentang pentingnya 

tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam 

memberi kontribusi bagi tujuan–tujuan organisasi dan menggunakan beberapa 

fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut 

digunakan secara adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil makna bahwa manajemen 

mengandung arti optimalisasi sumber-sumber daya atau pengelolaan dan 

pengendalian. Sumber-sumber daya yang dioptimalkan, dikelola, dan 

dikendalikan tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber pendukung 

lainnya. Proses tersebut mencakup langkah-langkah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen bagi setiap 

organisasi atau lembaga merupakan unsur pokok yang harus dijalankan oleh 

setiap pimpinan organisasi atau lembaga tersebut. Para pimpinan tersebut 

bertindak sebagai manajer sehingga harus menggunakan sumber daya organisasi, 

keuangan, peralatan dan informasi serta sumber daya manusia dalam mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber daya manusia 

merupakan sumber daya terpenting bagi setiap organisasi. Tujuan-tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan (state goals) mengandung arti bahwa para 

pemimpin atau manajer organisasi apapun berupaya untuk mencapai berbagai 

hasil akhir spesifik, tentu saja harus unik bagi masing-masing organisasi. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Istilah sumber daya ditujukan kepada sumber daya alam yang memberi 

manfaat dalam  kehidupan  manusia  seperti  sumber  daya  laut,  sumber  daya  

hutan  dan sumber daya mineral. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta meningkatnya wawasan kemanusiaan, para ahli mulai 

menyadari bahwa dalam diri manusia juga terkandung nilai-nilai yang melebihi 

nilai yang dimiliki sumber daya lainya. Potensi yang ada dalam diri manusia 

merupakan kekuatan tersendiri yang tidak mungkin diperoleh sumber daya lain 

(Ardana 2012:5). 

Potensi yang ada dalam diri manusia memerlukan manajemen untuk 

pengolahan dan  pengembangan  secara  efektif.  Manajemen  yang  digunakan  

dalam  hal  ini adalah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang 

merupakan sistem yang terdiri banyak aktivitas independen (saling terkait satu 

sama lain). Misalnya keputusan buruk menyangkut kebutuhan karyawan bisa 

menyebabkan persoalan ketenaga kerjaan, penempatan, kepatuhan sosial, 

hubungan serikat buruh manajemen dan kompensasi. Bila aktivitas sumber daya 

manusia dilibatkan secara keseluruhan, maka aktivitas tersebut membantu sistem 

manajemen sumber daya manusia perusahaan.  

Keterkaitan diantara berbagai macam hal dalam bidang sumber daya 

manusia menjadikan para indikatornya harus selalu berhati-hati dalam mengambil 

langkah. Hal ini didukung oleh Moekijat (2010:4) yang menyatakan bahwa 

manajemen sumber daya dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan 

organisasi melalui mendapatkan, mempertahankan, memberhentikan, 
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mengembangkan, menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia dalam 

suatu organisasi dengan  sebaik-baiknya.Sumber  daya  manusia  merupakan  

satu-satunya  sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, 

pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasa dan karsa). Semua potensi sumber 

daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai 

tujuan. Majunya teknologi, perkembangan, informasi, tersedianya modal, 

memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia, sulit bagi organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan (Muflikhati, 2015:17). Maka, tanpa sumber daya suatu 

organisasi maupun perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya 

sumber daya manusia yang memadai.  

Sumber daya manusia sangat menentukan hidup dan matinya perusahaan 

(Hadari, 2014:40). Apabila sumber daya manusia bermoral baik, disiplin, loyalitas 

dan produktif maka perusahaan dapat hidup berkembang baik serta jauh dari sifat 

kolusi dan nepotisme. Manusia yang mempunyai akal, cipta, rasa dan karsa 

sedemikian hebatnya sangat berpengaruh kepada organisasi dan perusahaan. 

Sumber daya manusia yang dilihat dari potensinya berbeda dengan sumber daya 

material. Manusia sebagai sumber daya bersifat potensial atau abstrak, tidak dapat 

diukur dari jumlahnya. Potensi itu semua merupakan hasil interaksi substansi fisik 

dan psikis, berupa kemampuan mencipta, mengkhayal, kemampuan berfikir yang 

menghasilkan gagasan, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, 

memprediksi, wawasan ke masa depan, keterampilan dan keahlian dan lain-lain 

(Nawawi, 2014:40). Maka dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara 
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manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal 

bagi perusahaan serta terciptanya pemanfaatan individu-individu secara produktif 

sebagai usaha pencapaian suatu perusahaan. 

2.1.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan asset yang penting bagi sebuah 

perusahaan. Fungsi-fungsi  manajemen  sumber  daya  manusia  menurut  

Cherrington (1995) dalam Yakub (2012) yaitu : 

a. Staff atau employment 

Fungsi   ini   terdiri   dari   tiga   aktivitas   penting,   yaitu   perencanaan, 

penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer 

bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer menjadi lebih 

tergantung kepada departemen sumber daya manusia untuk mengumpulkan 

informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga kerja. Penarikan 

tenaga kerja dilakukan sepenuhnya oleh departemen sumber daya manusia, 

namun departemen lain tetap terlibat dengan menyediakan deskripsi dari 

spesifikasi pekerjaan untuk membantu proses penarikan. 

Proses seleksi departemen sumber daya manusia melakukan penyaringan 

melalui   wawancara,   tes   dan   menyelidiki   latar   belakang   pelamar. 

Tanggung jawab departemen sumber daya manusia untuk mengadakan tenaga 

kerja ini semakin meningkat dengan adanya hukum tentang kesempatan kerja 

yang sama dan berbagai syarat yang diperlukan perusahaan. 
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b. Performance Evaluation 

Para manajer menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi 

bawahannya dan departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk 

mengembangkan bentuk penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh 

bagian perusahaan. Departemen sumber daya manusia juga perlu melakukan 

pelatihan terhadap manajer tentang upaya membuat standar kinerja yang baik 

dan membuat penilaian kinerja yang akurat. 

c. Compensation 

Compensation atau reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara 

departemen sumber daya manusia dengan para manajer.   Manajer 

bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan departemen sumber 

daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji  yang  

baik.  Sistem  kompensasi  yang  memerlukan  keseimbangan antara 

pembayaran dan manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. Pembayaran 

meliputi gaji, bonus, insenstif dan pembagian keuntungan yang diterima oleh 

karyawan. Manfaat meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, cuti dan 

sebagainya. Departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa kompensasi yang diberikan bersifat kompetitif diantara 

perusahaan yang sejenis, adil, sesuai dengan hukum yang berlaku 

(misalnyaUMR) dan memberikan motivasi. 

d. Training and Development 

Departemen sumber daya manusia bertanggungjawab untuk membantu para 

manajer menjadi pelatih yang baik bagi bawahannya. Menciptakan program 



16	  
	  

pelatihan dan pengembangan yang efektif, baik bagi karyawan baru 

(orientasi) maupun yang sudah ada (pengembangan keterampilan), terlibat 

dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut dan memperkirakan 

kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan serta 

mengevaluasi efektifitas program pelatihan dan pengembangan.  Tanggung  

jawab  departemen  sumber  daya  manusia dalam hal ini juga menyangkut 

masalah pemutusan hubungan kerja. Tanggung jawab ini membantu 

restrukturisasi perusahaan dan memberikan solusi terhadap konflik yang 

terjadi dalam perusahaan. 

e. Employe Relations 

Perusahaan yang memiliki serikat pekerja, departemen sumber daya manusia  

berperan  aktif  dalam  melakukan  negoisasi  dan  mengurus masalah 

persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi 

serikat pekerja merupakan tanggung jawab departemen sumber   daya   

manusia.   Setelah   persetujuan   disepakati,   departemen sumber daya 

manusia membantu para manajer tentang bagimana mengurus persetujuan 

tersebut dan menghindari praktek-praktek yang tidak sehat (misalnya mogok 

kerja dan demonstrasi). Perusahaan yang tidak  memiliki  serikat  kerja,  maka 

departemen  sumber daya manusia dibutuhkan untuk terlibat dalam 

hubungan karyawan. Secara umum, para karyawan tidak bergabung serikat 

kerja jika gaji mereka cukup memadai dan mereka percata bahwa pihak 

perusahaan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka. Departemen 

sumber daya manusia dalam hal ini perlu memastikan apakah para karyawan 
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diperlakukan secara baik dan apakah cara yang baik untuk mengatasi 

keluhan. Perusahaan baik yang memiliki serikat kerja maupun tidak, 

memerlukan suatu cara  yang tegas untuk meningkatkan kedisiplinan serta 

mengatasi keluhan dalam upaya menangani permasalahan dan melindungi 

tenaga kerja. 

f. Safety and Health 

Perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan keselamatan kerja untuk 

mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang 

sehat.  Tenaga kerja perlu diingatkan secara terus-menerus tentang 

pentingnya keselamatan kerja. Suatu program keselamatan kerja yang efektif 

dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesehatan tenaga 

kerja secara umum. Departemen sumber daya manusia mempunyai tanggung 

jawab utama untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, 

mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja 

serta melaporkan kecelakaan kerja. 

g. Personal Research 

Meningkatkan efektifitas perusahaan, sumber daya manusia perlu melakukan 

analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan 

yang sesuai. Masalah yang sering diperhatikan departemen sumber daya 

manusia adalah penyebab terjadinnya ketidakhadiran dan keterlambatan 

karyawan, bagaimana prosedur penarikan  dan  seleksi  yang  baik  dan  

penyebab  ketidakpuasan  tenaga kerja. Departemen sumber daya manusia 

bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang 
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menyinggung masalah ini. Hasilnya digunakan untuk menilai apakah 

kebijakan yang sudah ada perlu diadakan perubahan atau tidak 

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia  

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik 

yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya dalam lingkungan 

pekerjaanya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat 

kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang 

kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses 

seleksi, suksesi, suksesi perencanaa, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber 

Daya Manusia (Kadek Desiana Wati dkk : 2015).  

Definisi kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2008:4), yaitu: 

“Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa 

membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan 

dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang 

diharapkan.”  

Adapun perbedaan pengertian competence dengan competency menurut 

Woodruffle (1991) dalam Hutapea dan Thoha (2008:4), competence diartikan 

sebagai konsep yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu menunjukan wilayah 

kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul, sedangkan competency 

merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu menunjukan 

dimensi perilaku yang melandasi prestasi unggul atau kompeten. 
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 Menurut Wirawan (2009:9) mendefinisikan yaitu : “Kompetensi sumber 

daya manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, prilaku 

dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau 

peran tertentu secara efektif”.  

Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2014:46) 

adalah “karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria 

acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi.” 

Adapun menurut Moeherion (2014:5) mengartikan kompetensi sebagai:  

“A competency is an underlying characteristic of an individual that is 

causually related of criterian referenced effective and or superrior performance 

in a job or situation.”  

Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan 

dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaanya atau karakteristik dasar 

individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang 

dijadikan acuan, efektitif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau 

pada situasi tertentu. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik 

yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. 

Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan cukup akan bekerja tersendat-sendat 

dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Makna 

kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada 

seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas 

pekerjaan.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kompetensi yaitu sifat dasar seseorang yang dapat diprediksi pada berbagai 

keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan 

keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Seseorang yang 

berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang 

digunakan, ketidak sesuaian dalam kompetensi yang dapat membedakan seorang 

unggul dari yang berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi 

istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam 

pemilihan karyawan (personal selection), perencanaan pengalihan tugas 

(succession planning), penilaian kerja (performance appraisal) dan pengembangan 

(development) 

2.1.4.2 Jenis Jenis Kompetensi 

1. Kompetensi Individu 

 Kompetensi individu adalah kemampuan kerja yang dimiliki oleh seseorang 

yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap serta nilai-nilai pribadi 

berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam upaya pelaksanaan tugas secara 

professional, efektif dan efisien. Menurut Moeheriono (2010:13) mengemukakan 

bahwa dalam setiap individu terdapat beberapa karakteristik kompetensi dasar, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Watak (traits), yaitu yang membuat seseorang memiliki sikap dan 

perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan 

cara tertentu, seperti percaya diri (self-confidence), kontrol diri (self 

control), ketabahan atau daya tahan (hariness). 
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2) Motif (motive), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara 

konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu 

tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan 

suatu tindakan. 

3) Bawaan (self concept), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki 

seseorang. 

4) Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang dimiliki seseorang 

pada bidang atau area tertentu. 

5) Keterampilan atau keahlian (skill), yaitu kemampuan untuk 

melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. 

 Kompetensi pengetahuan dan keterampilan cenderung lebih mudah untuk 

dikembangkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang 

dianggap masih kurang kompetensinya, sedangkan kompetensi konsep diri, watak 

dan motif berada pada personality iceberg, lebih tersembunyi, sehingga cukup 

sulit untuk dikembangkan (Moeheriono, 2010:14). Kompetensi seseorang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a. Bakat bawaan; bakat yang sudah ada dan melekat sejak dilahirkan.  

b. Motivasi kerja tinggi. 

c. Sikap, motif dan cara pandang.  

d. Pengetahuan yang dimiliki (formal maupun non formal). 

e. Keterampilan atau keahlian yang dimiliki.  

f.  Lingkungan hidup dari kehidupan sehari-hari. 



22	  
	  

2. Kompetensi Organisasi 

 Tidak dapat dipungkiri dan diragukan lagi bahwa salah satu factor yang 

paling penting dan mampu menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu 

organisasi adalah factor sumber daya manusia. Keunggulan bersaing (competitive 

advantage) suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusianya. Oleh karena itu, penanganan sumber daya manusia harus dilakukan 

secara menyeluruh dan seksama dalam kerangka system pengelolaan sumber daya 

manusia yang bersifat strategis, menyatu dan selalu terhubung, sesuai tujuan dan 

visi misi organisasi (Moeheriono, 2010:42). 

Tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi agar mampu menjawab 

tantangan zaman yang selalu mengalami suatu perubahan ini, baik perubahan 

dari dalam (internal) maupun perubahan dari luar (ekternal). Misalnya 

penggunaan teknologi informasi. Total quality management (TQM), re-design 

proses kerja dan membuat struktur organisasi yang flattening atau 

horizontalization atau bahkan secara ekstrem, melalukan perubahan secara 

radikal, total, menyeluruh dan besar- besaran (business transformation). Akan 

tetapi, untuk melakukan perubahan tersebut secara baik dan aman, faktor 

organisasi tidak dapat hanya sekedar meniru atau mampu meningkatkan 

perhatian pada nilai-nilai (value) tujuan organisasi mereka sendiri. Oleh 

karenanya kompetensi inti organisasi harus dikembangkan oleh seluruh unsure 

dan anggota organisasi itu sendiri sepanjang waktu dan secara terus menerus 

berkelanjutan dan berkesinambungan (sustainable). 

 Untuk memiliki kompetensi yang mendalam dan menyeluruh, sebaiknya 
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organisasi bergantung pada kerangka visi organisasi itu sendiri (organization 

vision framework), karena hal ini merupakan sebuah core ideology yang terdiri 

atas core value dan purposes di masa depan, yang selalu diimpikan oleh setiap 

organisasi. Jadi tanpa adanya value dan core competence, tidak akan tumbuh 

berkembang dengan subur pada tujuan organisasi tersebut. Bahwa core 

competence yang ada pada setiap organisasi seharusnya memiliki sifat khas bagi 

organisasi itu sendiri. Core competence tersebut agar dapat digunakan secara 

efektif, maka dipastikan harus mampu menjawab tantangan dari para pesaingnya, 

yang disebut keunggulan bersaing atau competitive advantage. 

Kepercayaan yang dibina antar karyawan maupun anatara karyawan 

dengan pihak manajemen juga merupakan faktor kunci lain yang memungkinkan 

terwujudnya proses pembelajaran kompetensi. Rasa saling percaya akan 

meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri masing-masing karyawan. 

Kepercayaan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk verbal maupun non 

verbal. Selanjutnya kepercayaan tersebut dapat ditumbuhkan dengan adanya 

system manajerial yang terdiri atas 1) insentif/reward, 2) pendidikan dan 

pelatihan, 3) sistem dan 4) kebijakan. 

2.1.4.3 Manfaat Kompetensi  

Menurut Ruky dalam Sutrisno (2010) mengatakan bahwa terdapat berbagai 

alasan dan manfaat kompetensi yaitu sebagai berikut : 

1. Memperjelas standar kerja dan arahan yang ingin dicapai; 

Keterampilan, pengetahuan dan karateristik apa saja yang dibutuhkan 

dalam pekerjaan. Dan perilaku apa saja yang berpengaruh terhadap 
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kepuasan kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja 

2. Alat seleksi karyawan; Penggunaan kompetensi sebagai alat seleksi 

karyawan dalam organisasi untuk memilih calon karyawan terbaik 

yaitu diharapkan adanya kejelasan perilaku dari karyawan, sasaran 

yang efektif, memperkecil biaya rekrukmen. 

3. Memaksimalkan produktivitas; Mencapai karyawan bila 

dikembangkan untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilan 

sehingga mamapu maksimal dalam bekerja. 

4. Dasar pengembangan sistem remunerasi. Untuk mengembangkan 

sistim remunerasi akan terarah dan transparan dengan mengaitkan 

sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang 

diharapkan yang ditampilkan dari seseorang karyawan. 

5. Memudahkan adaptasai terhadap perubahan; Untuk menetapkan 

keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

yang selalu berubah. 

6. Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi; Untuk 

mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus 

menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan 

 Sedangkan menurut Richard Bernhart yang dikutif Azhar (2009:10) 

menyatakan bahwa kegunaan kompetensi yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk proses seleksi, training, development, dan evaluasi. Proses 

membuat daftar kompetensi dimulai dengan melakukan analisis 

tugas pekerjaan (Job task analysis) secara lengkap. Data dari analisis 
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kemudian dikelompokan, menjadi kelompok-kelompok tugas yang 

diberi nama dan disebut kompetensi. 

2. Untuk menentukan level seseorang suatu kompetensi, Menyeleksi 

orang sesuai suatu pekerjaan berdasarkan levelnya untuk 

kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan pada pekerjaan itu. Menilai 

kinerja karyawan dengan melihat levelnya saat ini untuk kompetensi- 

kompetensi yang dibutuhkan pada pekerjaan. 

2.1.4.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kompetensi 

Michael Zwell (dalam Wibowo, 2010:339) mengungkapkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Keyakinan dan Nilai-nilai 

Keyakinan terhadap diri maupun terhadap orang lain akan sangat 

memengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak 

kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara 

baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.  

2. Keterampilan  

Keterampilan memainkan peranan di berbagai kompetensi. Berbicara di 

depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, 

dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat 

diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik.  

3. Pengalaman  
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Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman 

mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, 

menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah 

berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin 

mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika 

kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan tersebut. 

4. Karakteristik Kepribadian  

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk 

berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat 

berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang 

waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan 

lingkungan sekitarnya.  

5. Motivasi  

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. 

Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, 

memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat 

mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan.  

6. Isu Emosional  

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut 

membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak 

menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. 

Perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan 

komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer. Orang mungkin 
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mengalami kesulitan mendengarkan orang lain apabila mereka tidak 

merasa didengar.  

7. Kemampuan Intelektual  

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran 

konseptual dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaiki melalui 

setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi. Sudah tentu faktor 

seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi 

ini.  

8. Budaya Organisasi  

Budaya organisasi memengaruhi kompetensi sumber daya manusia 

dalam kegiatan sebagai berikut:  

a.  Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa di 

antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat 

keahliannya tentang kompetensi.  

b. Semua penghargaan mengomunikasikan pada pekerja bagaimana 

organisasi menghargai kompetensi.   

c. Praktik pengambilan keputusan memengaruhi kompetensi dalam 

memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.  

d. Filosofi organisasi-misi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan 

semua kompetensi.  

e. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang 

berapa banyak kompetensi yang diharapkan.  
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f.  Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengomunikasikan 

pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan 

berkelanjutan.  

g. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara 

langsung memengaruhi kompetensi kepemimpinan. 

2.1.4.5 Tujuan Kompetensi 

Menurut Hutapea dan Nurianna (2008 : 16) mengungkapkan bahwa 

penggunaan kompetensi dalam organisasi atau perusahaan pada umumnya 

memiliki beberapa tujuan sebgai berikut : 

1. Pembentukaan Pekerjaan 

2. Evaluasi Pekerjaan 

3. Rekrutmen dan Seleksi 

4. Pembentukan dan Pengembangan Organisasi 

5. Membentuk dan Memperkuat Nilai dan Budaya Organisasi 

6. Pembelajaran Organisasi 

7. Manajemen Karier dan Penilaian Potensi Karyawan 

8. Sistem Imbal Jasa 

2.1.4.6 Dimensi dan Indikator Kompetensi 

 Menurut Wibowo (2010:110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu 

kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang 

dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang 

dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan 

keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu 
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bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu, 

dengan indikatornya adalah : 

a. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi : 

1. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing. 

2. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, 

teknik yang baru dalam institusi pemerintahan. 

b. Keterampilan (Skill) 

Keterampilan individu meliputi: 

1. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan. 

2. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan. 

c. Sikap (Attitude) 

Sikap individu, meliputi : 

1. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam berkreativitas dalam 

bekerja. 

2. Adanya semangat kerja yang tinggi. 

2.1.5 Kinerja Karyawan  

2.1.5.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Anwar Prabu (2013 : 67) kinerja karyawan adalah prestasi kerja 

atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan 

periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.  
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Sedangkan menurut Amirullah (2015: 231): “kinerja adalah seluruh hasil 

yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode 

khusus. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil 

dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari 

karyawan serta organisasi bersangkutan”.  

Mangkunegara (2011:67) mengemukakan: “kinerja (prestasi kerja) adalah 

“hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya yang diberikan 

kepadanya”. Sedangkan menurut Arif Ramdhani (2011:18) kinerja adalah 

kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang 

diharapkan. 

Kinerja dapat pula diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja 

atau hasil unjuk kerja (Suwatno dan Donni, 2013:196). August W. Smith 

menyatakan bahwa “perfomance is output derives from processes, human 

otherwise, ” yang artinya kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang 

dilakukan manusia (Suwatno dan Donni, 2013:196).  

Selain itu Anwar Prabu Mangkunegara (2014:9) menyatakan bahwa 

kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadaanya. Dari beberapa pengertian tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang 

pegawai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun 
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waktu tertentu. Menurut Mangkunegara (2009:68) bahwa karakteristik orang yang 

mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut :  

a.  Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.  

b.  Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.  

c. Memiliki tujuan yang realistis  

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuannya.  

e. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukannya.  

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan.  

2.1.5.2 Penilaian Kinerja Pegawai  

Wilson Bangun (2012: 231) menjelaskan bahwa penilaian kinerja adalah 

proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengevauasi atau menilai 

keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan 

dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai pegawai dengan standar 

pekerjaan. Bila hasil kerja ynag diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan 

dapat dikatakan kinerja seseorang pegawai termasuk kedalam kategori baik. 

Demikian sebaliknya, seseorang pegawai yang hasil kerjanya tidak mencapai 

standar pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik atau rendah.  

Secara umum dari penilaian kinerja adalah memberikan timbal balik 

kepada pegawai dalam upaya memperbaiki kinerja dan untuk meningkatkan 

produktivitas organisasi. Secara khusus tujuan penilain kinerja adalah sebagai 
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pertimbangan kepuasan-kepuasan organisasi terhadap pegawainya mengenai 

promosi, mutasi, kenaikan gaji, pendiidkan dan pelatihan ataupun kebijakan 

manajerial lainnya. Menurut Rivai (2011: 563) manfaat penilaian kinerja adalah 

sebagai berikut:  

1. Manfaat bagi pegawai yang dinilai, antara lain:  

a.  Meningkatkan motivasi  

b.  Meningkatkan kepuasan kerja  

c.  Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan  

d.  Adanya kesempatan berkomunikasi ke atas  

e.  Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi  

2. Manfaat bagi penilai  

a.  Meningkatkan kepuasan kerja   

b.   Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan 

kecederungan kinerja pegawai  

c.  Meningkatkan kepuasan kerja baik para manajer maupun pegawai  

d.  Sebagai sarana meningkatkan motivasi pegawai  

e.  Bisa mengidentifikasi kesempatan untuk rotasi pegawai  

3. Manfaat bagi organisasi  

a.   Memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam organisasi  

b.   Meningkatkan kualitas komunikasi  

c.   Meningkatkan motivasi pegawai secara keseluruhan  

d.   Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang 

dilakukan masing-masing pegawai.  
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2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai  

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation).  

1. Faktor Kemampuan  

Secara psikologis, kemampuan (Ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + Skill). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110 – 120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai 

perlu 48 ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya 

(the right man on the right place, the right man on the right job).  

2. Faktor Motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai 

untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental 

seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (sikap 

secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus 

siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target 
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kerja yang akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan 

situasi kerja.  

2.1.5.4  Kegunaan Kinerja Karyawan  

Menurut Mangkunegara (2011) kegunaan prestasi kerja (kinerja) 

pegawai adalah:  

a. Sebagai dasar adalam pengambilan keputuasan yang dugunakan 

untuk prestasi, pemberhentian dan pemberian balas jasa  

b. Untuk mengukur sejauh mana seorang pegawai dapat 

menyelesaikan pekerjaanya.  

c. Sebagai alat untuk menerima kekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan pegawai  

d. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan 

kecakapan pegawai  

e. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian 

tugas  

 

2.1.5.5 Dimensi dan Indikator Kinerja Pegawai  

Dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

mengadaptasi teori yang diutarakan oleh Mangkunegara (2011: 61) yang 

dibagi kedalam dimensi dan indikator yaitu:  

1. Dimensi Kuantitas  

Dimensi kualitas kerja diukur dengan menggunakan dua 

indikator yaitu: a. Waktu dalam bekerja  
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b. Pencapaian target  

2.  Dimensi Kualitas Kerja  

Dimensi kualitas kerja diukur dengan menggunakan tiga 

indikator yaitu: a. Kemampuan  

b. Keterampilan  

c. Hasil kerja  

3.  Dimensi Kerja Sama  

Dimensi kerja sama diukur dengan menggunakan dua indikator 

yaitu:  

a. Jalinan kerja sama dengan rekan kerja  

b. Kekompakan dengan rekan kerja  

4.  Dimensi Inisiatif Dimensi inisiatif diukur dengan menggunakan 

dua indikator yaitu:  

 1. Kreativitas  

2. Keinginan bekerja untuk lebih baik 

2.1.6 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh 

dimensi kompetensi terhadap kinerja pegawai. Penelitian terdahulu digunakan 

sebagai acuan dari penelitian ini dan dikemukakan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya dan hasil-hasil penelitian yang telah di laksanakan sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

 

Penelitian dan judul 

penelitian 

 

Hasil 

Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

 

1. (2013) Pengaruh 

Faktor Kompetensi 

terhadap Kinerja 

Individu di Perusahaan 

Agroindustri Go Public 

Jakarta 

 

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

antara 

kompetensi 

terhadap 

kinerja 

individu 

perusahaan 

agro industri 

 

Memiliki 

kesamaan 

pada variabel 

terikat yaitu 

kinerja 

 

• Tidak 

terdapat 

variabel bebas 

Pengetahuan, 

Keterampilan 

dan 

Kemampuan 

Pegawai  

• Perbedaan 

tempat dan 

waktu 

penelitian 

2. Reinhard Efraim 

Murbijanto, (2013) 

Analisis Pengaruh 

Kompetensi Kerja dan 

Lingkungan Fisik 

terhadap Kinerja 

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

antara 

kompetensi 

dengan kinerja 

• Meneliti 

variabel 

terikat Kinerja 

Pegawai  

• Memiliki 

• Memiliki 

perbedaan 

waktu 

penelitian • 

Tidak terdapat 
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Pegawai (Studi Pada 

Pegawai Dinas Tenaga 

Kerja Kabupate 

pegawai pada 

dinas tenaga 

kerja 

Kabupaten 

Bekasi. 

kesamaan 

pada tempat 

yang diteliti 

pada Pegawai 

Dinas Tenaga 

Kerja 

 

variabel bebas 

Pengetahuan, 

Keterampilan 

dan 

Kemampuan 

Pegawai 

 

3. 

 

Tati Setiawati, (2009) 

Pengaruh Kompetensi 

Kerja terhadap Kinerja 

Dosen (Studi Kasus Di 

FPTK UPI) 

 

 

Kompetensi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja dosen 

di FPTK UPI. 

 

 

Memiliki 

kesamaan 

pada variabel 

terikat yaitu 

kinerja 

 

 

• Memiliki 

perbedaan 

dalam waktu, 

tempat dan 

objek yang 

dilakukan di 

FPTK UPI  

• Tidak 

terdapat 

variabel bebas 

Pengetahuan, 

Keterampilan 

dan 

Kemampuan 

Pegawai 
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4. Ardiana, Brahmayanti, 

Subaedi (2010) 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia UKM 

terhadap Kinerja UKM 

 

Terdapat 

pengaruh 

pengetahuan 

sumber daya 

manusia 

ternyata tidak 

signifikan 

terhdap kinerja 

UKM di 

Surabaya. 

 

Meneliti 

variabel 

terikat Kinerja 

 

• Tidak 

terdapat 

Pengetahuan, 

Keterampilan 

dan 

Kemampuan 

Pegawai 

sebagai 

variabel bebas  

• Perbedaan 

tempat dan 

waktu 

penelitian 

5. Heny Sidanti, (2015) 

Pengaruh lingkungan 

kerja, disiplin kerja dan 

motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai negeri 

sipil di koperasi 

pegawai republik 

Indonesia (kpri) ikatan 

membangun bahagia 

sejahtera jambon 

Lingkungan 

kerja, disiplin 

kerja dan 

motivasi kerja 

bersama-sama 

dan secara 

simultan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

Memiliki 

kesamaan 

pada variabel 

terikat yaitu 

kinerja 

 

• Tidak 

terdapat 

Pengetahuan, 

Keterampilan 

dan 

Kemampuan 

Pegawai 

sebagai 

variabel bebas  
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2.2 Kerangka Pemikiran   

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar  alur  logika  berjalannya  sebuah  penelitian.  Kerangka  pemikiran  yang 

diajukan untuk penelitian ini berdasarkan hasil pada telaah teoritis seperti yang 

telah diuraikan sebelumnya. Kerangka pemikiran, akan lebih memudahkan 

pemahaman dalam mencermati arah atau jalur pembahasan dalam penelitian ini, 

yang disertai dengan paradigma penelitian untuk memberikan gambaran secara 

lebih  rinci  dan  jelas  mengenai  keterkaitan  antar  variabel  penelitian   yang 

digunakan. Kerangka pemikiran ini pun disusun berdasarkan hasil pada telaah 

teoritis dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti 

lainnya. 

Dari tinjauan pustaka dan beberapa dasar teori yang ada serta pemahaman 

terhadap penelitian sebelumya maka berikut ini dibentuk kerangka pemikiran:   
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

 

2.3 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis penelitian ini 

adalah terdapatnya pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada Fave 

Hotel Pasar Baru Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
KINERJA 

1.Kuantitas Kerja 

2. Kualitas Kerja  

3. Kerja Sama  

4. Inisiatif 

(Mangkunegara 
(2011: 61) 

 

	  	  
KOMPETENSI  

Kompetensi memiliki tiga aspek : 
1. Pengetahuan (Knowledge) 
2. Keterampilan (Skill) 
3. Sikap Kerja (Attitude) 

 
(Wibowo, 2010:110) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode yang Digunakan 

Metode bagi suatu penelitian merupakan suatu alat didalam pencapaian 

suatu tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Sugiyono (2009:2) 

metode penelitian adalah “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Cara 

ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu : 

rasional,empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. 

Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. 

Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dalam pelaksanaannya, pendekatan 

penelitiannya menggunakan jenis atau bentuk penelitian dengan metode deskriptif 

dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan: 

1. Metode Deskriptif  

Menurut Sugiyono (2005: 21) mendefinisikan bahwa metode deskriptif adalah 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui 

sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara 
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mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data 

tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori 

yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

 

2. Metode Verifikatif  

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam Umi 

Narimawati (2011) menyatakan bahwa “Metode verifikatif yaitu memeriksa 

benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa 

perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah 

yang serupa dengan kehidupan. 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel x 

terhadap y diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu 

hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode penelitian 

akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek 

yang diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian 

ini menggunakan Metode Survei Penjelasan (Explanatory Survey Method). Sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian akan digunakan telaah statistika 

yang cocok. 
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3.2 Operasional Variabel 

3.2.1  Definisi Variabel 

 Variabel penelitian menurut Sugiyono (2013 :59) adalah suatu atribut atau 

sifat dan nilai dari orang, objek atau keinginan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas (Independen Variabel) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait). Sugiyono 

(2013 :59). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi. 

2. Variabel Terkait  (Dependen Variabel) 

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel dalam penelitian ini adalah Kinerja Karyawan. 

3.2.2  Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator 

dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, 

operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari 

masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat 

bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel 

dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang akan diteliti dan bersifat 

saling mempengaruhi. Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti sebagai berikut:  

1. Kompetensi  

Menurut Wibowo (2010:110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah 

suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja 

yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 

2. Kinerja  

Mangkunegara (2011:67) mengemukakan  kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Setiap perusahaan pasti mengimpikan para karyawan yang berkualitas  

dan kompeten dalam mencapai segala tujuan perusahaan dan yang terpenting 

yaitu untuk membuat keuntungan sebanyak-banyaknya.  

Secara lebih rinci definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat  

terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:  
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TABEL 3.1 

OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

 
No 

 
Variabel 

 
Definisi Variabel 

 
Dimensi  

 
Indikator 

 
Skala 

1. Kompete

nsi 

Kompetensi adalah 

suatu kemampuan 

untuk melaksanakan 

atau melakukan 

suatu pekerjaan atau 

tugas yang dilandasi 

atas keterampilan 

dan pengetahuan 

serta didukung oleh 

sikap kerja yang 

dituntut oleh 

pekerjaan tersebut. 

 

 

 (Wibowo, 
2010:110) 

1. Pengetahuan 

(Knowledge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Keterampilan 

(Skill) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sikap Kerja 

(Attitude) 

1. Mengetahui dan 

memahami 

pengetahuan di 

bidang masing- 

masing 

2. Mengetahui dan 

memahami 

pengetahuan yang 

berhubungan 

dengan peraturan, 

prosedur, teknik 

yang baru dalam 

perusahaan 

1. Kemampuan 

dalam 

berkomunikasi 

dengan baik 

secara tulisan  

2. Kemampuan 

berkomunikasi 

dengan jelas 

secara lisan 

1. Memiliki 

kemampuan 

dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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berkomunikasi, 

dalam 

berkreativitas, dan 

dalam bekerja 

2. Adanya semangat 

kerja yang tinggi   

 

 

2. 

 

 

Kinerja  

(Y) 

Kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang 

pegawai dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawabnya yang 

diberikan 

kepadanya”  

 
(Mangkunegara, 

2011:67) 
 

1.Kuantitas 

Kerja 

 

 

2. Kualitas 

Kerja  

 

 

 

3. Kerja Sama 

 

 

 

 

 

  

4. Inisiatif 

 

 

1. Waktu dalam 

bekerja 

2. Pencapaian target 

 

1. Kemampuan  

2. Keterampilan 

3. Hasil kerja 

 

 

1. Jalinan kerja 

sama dengan rekan 

kerja 

2. Kekompakan 

dengan rekan kerja 

 

1. Kreativitas  

2.  Keinginan bekerja 

untuk lebih baik 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.3.1 Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2013:80). Populasi adalah 

jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri – cirinya akan di duga atau 

seringkali diidentifikasikan sebagai kumpulan unsur dari obyek yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. 

Adapun karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta  berjumlah 30 orang. 

3.3.2  Sampel 

   Menurut Sugiyono (2013 : 116 ) menyatakan bahawa sampel adalah bagian 

dari jumlah karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.  

    Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik 

sampling  pada peneliatian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling jenuh 

atau sensus. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil. Dalam 

penelitian ini, melihat jumlah populasi sebanyak 30 orang maka, semua anggota 

populasi dijadikan sampel penelitian.  
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3.4 Teknik pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat dua sumber data yang akan di pakai 

yaitu :  

1. Data Primer 

 Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti 

(tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok. Data primer 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 

Pengumpulan datanya menggunakan form yang berisikan pernyataan-

pernyataan yang diajukan secara tertulis pada objek penelitian guna 

mandapat informasi 

2. Data Sekunder 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun 

dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data 

sekunder  merupakan data yang sudah ada, data tersebut sudah dikumpulkan  

sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang  tidak  mendesak yaitu dokumentasi 

institusi, jurnal, makalah, buku, dan penelitian terdahulu. 
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam emperoleh 

data dan informasi adalah sebagai berikut : 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah disusun secara tertulis 

sesuai dengan operasionalisasi variabel dan merupakan alat untuk 

mendapatkan data primer dari penelitian. Yang menjadi responden dari 

kuesioner ini adalah karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta dan data 

yang didapatkan akan diolah untuk menjawab perumusan masalah yang 

telah ditetapkan pada penelitian ini. 

2. Wawancara  

Teknik wawancara merupakan data yang diambil dengan cara berdialog 

langsung dengan pihak terkait dan mendukung dalam penelitian. 

Wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara tatap muka 

langsung dengan sumber terkait yaitu pihak Human Reseources 

Department Fave Hotel Pasar Baru Jakarta , para karyawan serta manajer 

setiap departemen yang ada di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta khususnya 

dalam rangka mengkonfirmasi kebenaran data kuesioner yang di bagikan 

kepada karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta yang dijadikan sebagai 

responden. 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan informasi dan data-data tertulis yang dimiliki pihak Fave 
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Hotel Pasar Baru Jakarta, yang akan digunakan sebagai data pendukung 

pada penelitian ini. 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis 

Berdasarkan rumusan, tujuan dan hipotesispenelitian yang telah ditentukan 

maka terdapat metode analisis data yaitu : Deskriptif, analisis regresi sederhana (t-

test) dan pengujian determinasi. Analisis data pada penelitian ini akan dibantu 

dengan software IBM, SPSS. SPSS adalah kepanjangan dari statistical package 

for the social sciencesyaitu software yang berfungsi untuk menganalisisdata, 

melakukan perhitungan statistik baik statika parametrik maupun non parametrik 

dengan basis windows (Ghozali, 2012 : 139) 

          Pada sub bab ini akan dijelaskan metode pengujian data yang akan 

digunakan. Adapun langkah-langkah dalam metode analisis data akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Sugiyono (2013:121) mengatakan, hasil penelitian yang valid terjadi bila 

terdapat  kesamaan antara data terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data tersebut valid. Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

 Uji validitas terhadap instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik Korelasi Rank Spearman. Perhitungan ini digunakan karena 

jenis data yang diperoleh adalah ordinal dengan rumus sebagai berikut: 
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rs = ∑ X2 + ∑Y2 - ∑ di2    

            2√∑x2 ∑y2 

dimana: 

 rs : koefisien Korelasi Rank Spearman 

 ∑X : Faktor koreksi untuk variabel X 

 ∑Y : Faktor koreksi untuk variabel Y 

 di : Perbedaan ranking yang diperoleh  

3.5.1.2   Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukan pada tingkat keterandalan 

sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Yang diusaha 

dapat dipercaya adalah datanya bukan semata – mata instrumennya. 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih, 

dengan kata lain bahwa reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. 

 Untuk menguji reliabilitas peneliti menggunakan metode Cronbach’s Alpha. 

Cronbach’s alpha adalah koefisien alpha yang dikembangkan oleh Cronbachs 

alpha sebagai ukuran umum dari konsistensi internal skala multi item. Angka 

cronbachs alpha berkisaran 0,70 adalah dapat diterima, diatas 0,80 baik. 
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Koefisien reliabilitas yang dihasilkan kemudian dilihat nilainya. Variabel 

yang memiliki koefisien realibilitas negatif atau lebih kecil dari nilai pada tabel 

perlu direvisi karena memiliki tingkat realibilitas yang rendah. 

3.5.1.3    Metode Analisis Data 

  Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 

menganalisa data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan analisis kuantitatif dimana merupakan suatu bentuk analisis yang 

diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-

kategori yang berwujud angka-angka. 

3.5.1.4  Analisis Deskriptif 

   Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2014). 

    Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai 

latar belakang responden dan memaparkan data-data perhitungan statistik 

responden berdasarkan perhitungan statistik yang telah dikelompokan dan 

ditabulasikan. 

Adapun mencari scor actual atau disbeut interval dapat di analisis dengan 

menghitung rata – rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari 

responden. Berdasarkan skor yang telah dotetapkan dapat dihitung sebagai 

berikut: 

1. Skor minimum  
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Skor minimum x jumlah pertanyaan x jumlah responden 

2. Skor maksimum 

Skor maksimum x jumlah pertanyaan x jumlah reponden 

3. Interval skor 

(Skor maksimum – skor minimum ) : 5 

 Berdasarkan formulasi perhitungan di atas, maka interval skor untuk 

variabel kompetensi adalah sebagai berikut : 

1. Skor minimum = 1 x 10 x 30 = 300 

2. Skor maksimum  - 5 x 10 x 30 =  1500 

3. Interval skor = ( 1500 – 300) : 5 = 240 

Adapun interval kontinum variabel kompetensi dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Sangat 

Rendah 

Rendah Cukup 

Tinggi 

Tinggi Sangat 

Tinggi 

300   540   780      1020       1260                 1500 

Gambar 3.1 

Interval Kontinum Variabel Kompetensi 

Sementara interval skor untuk variabel kinerja karyawan adalah sebagai 

berikut : 

1. Skor minimum = 1 x 9 x 30 = 270 

2. Skor maksimum  - 5 x 9 x 30 =  1350 
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3. Interval skor = ( 1350 - 270) : 5 = 216 

Adapun interval kontinum variabel kinerja karyawan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Sangat 

Rendah 

Rendah Cukup 

Tinggi 

Tinggi Sangat 

Tinggi 

270   486   702      918        1134          1350 

Gambar 3.2 

Interval Kontinum Variabel Kinerja Karyawan 

3.5.1.5   Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Regresi Linear sederhana adalah regresi linear dimana variabel yang terlibat 

didalamnya hanya dua, yaitu satu variabel terikat Y dan satu variabel bebas X 

serta berpangkat satu. Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui jenis 

hubungan antar variabel yang diteliti. 

 Variabel dependen (Y), yaitu kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Variabel Independen (X), yaitu kompetensi adalah suatu kemampuan 

untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi 

atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut 

oleh pekerjaan tersebut. 
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Dalam analisis ini akan ditransformasikan suatu variabel bebas dan 

mengendalikan variabel tidak bebas sehingga diperoleh suatu gambaran hubungan 

sebab akibat dalam hipotesis, persamaan umum dari model penelitian dengan 

menggunakan model regresi linear sederhana dengan bentuk persamaan sebagai 

berikut : 

Y = a + b.X 

Dimana :  

Y : Kinerja  

a : Nilai intercept (konstanta)  

b : Koefesien Regresi  

X : Kompetensi   

3.5.1.6 Koefisien Determinasi 

 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi (X) terhadap 

kinerja pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta (Y), dilakukan perhitungan statistik 

dengan menggunakan koefisien determinasi ( Kd ). Koefisien Determinasi atau 

sering disimbolkan R2 dimaknai sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

Untuk melakukan Uji t peneliti menentukan model keputusan dengan 

statistik uji t, dengan asumsi pengujian sebagai berikut : H0 ditolak jika thitung> ttabel 

(0,5α:n-2). Yang dicocokkan dengan pemilihan hipotesis yaitu: 

1. Analisis regresi Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan: 
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H0 : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh Kompetensi Karyawan terhadap 

Kinerja Karyawan  Di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

H1 : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh pengaruh Kompetensi Karyawan 

terhadap Kinerja Karyawan  Di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.Tinjauan dan Data Objek Penelitian  

4.1.1 Sejarah Singkat Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

Archipelago International adalah operator hotel swasta dan mandiri 

terbesar di Asia Tenggara, salah satu operator hotel yang paling dinamis dan 

paling cepat berkembang  baik untuk pariwisata domestik maupun internasional. 

Archipelago International mempunyai pasar terbesar di Bali salah satu tujuan 

perjalanan paling populer di dunia. 

 Selama dua dekade terakhir, Archipelaho International telah mengubah 

lanskap hotel Indonesia dengan inovasi dan kepemimpinan industri. Koleksi bran 

dari group Archipelago International meliputi sepuluh merek pemenang 

penghargaan, mulai dari anggaran hingga kemewahan, termasuk ASTON, merek 

hotel paling tepercaya dan paling terkenal di Archipelago. Sementara Archipealgo 

International secara agresif melakukan ekspansi global dengan operasi dan 

pengembangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan Karibia - dengan 

banyak lagi tujuan yang wisata lainnya yang ada di dunia. 

 Archipelago International menjadi satu-satunya grup hotel kedua di dunia, 

yang telah membentuk dan mengoperasikan desa-desa atlet di pertandingan 

internasional besar, Asian Games ke-18 pada tahun 2018. 

Selain brand Aston, Archipelago International mempunyai brand – brand 

hotel terkemuka lainnya seperti NEO, Favehotel, Harper, Quest, The Alana, 

Kamuella. dan brand terbaru yang baru saja rilis yaitu Nomad Hostels, dan Huxley 
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Fave hotel pasar baru merupakan brand dari Archipelago International 

yang mempunyai konsep budget hotel, dan kelas hotel berbintang tiga. Dari 

sekian banyak brand Fave hotel yang ada di Jakarta, Fave Hotel Pasar Baru 

terletak di Jl. Samanhudi No. 26 Jakarta Pusat 10710. Dan merupakan Fave Hotel 

kedua yang berdiri di Jakarta, setelah Fave Hotel Wahid Hasyim Jakarta.  

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta di resmikan pada 17 September tahun 2012. 

Fave Hotel Pasar Baru memiliki jumlah kamar sebanyak 84 kamar, antara lain 

tipe kamar standard sebanyak 80 kamar dan tipe kamar Suite sebanyak 4 kamar. 

Fave hotel pasar baru Jakarta juga memiliki Chinese Restaurant dan fasilitas 

meeting room yang memamg di persiapkan untuk pasar bisnis dan juga 

pemerintahan. Fave Hotel Pasar Baru mempunya 4 meeting room antara lain  

Rose Room, Jasmine Room, Orchid Room, dan Chrysant Room. Dan apabila ke 

empat meeting room  tersebut di satukan mempunya kapasitas untuk 200 pax. 

Selain dipergunakan untuk rapat, meeting room  yang ada di Fave Hotel Pasar 

Baru Jakarta bisa di gunakan untuk acara pernikahan, ulang tahun, dan acara – 

acara lainnya yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan tamu. 

Saat itu Fave hotel di pimpin oleh Bapak Maman yang menjabat sebagai 

Hotel Manager sampai dengan June 2016, kemudain di gantikan oleh Bapak 

Yudhistira sampai dengan September 2017. Sejak September 2017 sampai saat ini 

Ibu Rumi Trihandayani menajabat sebagai Hotel Manager. 

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta dalam melaksanakan bisnis perusahaan nya 

di dukung oleh 30 karyawan,  5 orang security outsourcing, dan 12 orang pekerja 

harian (daily worker). Dengan top manajemen adalah Hotel Manager yang 



	   59	  

langsung bertanggung jawab kepada Owner perusahaan dan juga bertanggung 

jawab untuk pelaporan kepada Archipelago International sebagai pemilik brand  

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. Selanjutnya Hotel Manager membawahi 

Operational Manager, Chief Accounting dan Sales Manager. Kemudian 

Operational Manager Manager  membawahi Front Office Supervisor, 

Housekeeping Supervisor, dan Chief Engineering. 

Adapun struktur organisasi Fave Hotel Pasar Baru Jakarta adalah sebagai 

berikut.  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
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4.1.2 Karakteristik Responden 

 Dalam memperoleh data penulis menyebarkan kuesioner sebanyak 30 

lembar kepada karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. Kuesioner terdiri dari 

dua bagian yaitu mengenai kompetensi dan kinerja karyawan. Karakterisk 

responden ini berguna untuk mendapatkan gambaran mengenai karyawan yang 

menjadi objek penelitian ini. Berikut table dan penjelasan analisis responden pada 

penelitian ini : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase  

20 – 25 tahun  12 40 % 

26 – 30 tahun 6 20 % 

31 – 35 tahun 8  26,6 % 

36 – 40 tahun  2 6,7% 

41 – 45 tahun 2 6.7 % 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan table 4.1 menunjukan banyaknya responden berdasarkan usia. 

Paling banyak responden berusia 20 – 25 tahun, yaitu sebanyak 12 orang atau 

40%. Hal ini dirasakan wajar karena kinerja karyawan ini biasa berkaitan dengan 

usia produktif, yang mana pada saat usia produktif karyawan akan lebih semangat 

melaksanakan pekerjaan. Dan usia produktif tersebut merupakan usia yang 

menentukan kinerja karyawan.  
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   Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Table 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 11 36, 67% 

Wanita 19 63, 33% 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data diolah, 2019  

Berdasarkan table 4.2 menunjukan banyaknya responden jenis kelamin 

sebagian besar adalah wanita, yaitu sebanyak 19 orang atau 63,33% sedangkan 

pria adalah sebanyak 11 orang atau 36,67%. Hal ini menunjukan bahwa karyawan 

Fave hotel Pasar Baru Jakarta pada umumnya kaum  wanita.  

         Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Jenjang Pendidikan Jumlah Karyawan Persentasi ( % ) 

SMP   2   6,7% 

SMA / SMK 22 73,3 % 

Diploma 1 0  0 % 

Diploma 3 4  13,3 % 
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Diploma 4 0 0 % 

Sarjana S1 2 6,7% 

Total  30 100 % 

 Sumber pengolahan data 2019. 

        Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki 

jenjang pendidikan SMA / SMK sebanyak 22 orang atau 73.3% dan jenjang 

pendidikan Diploma 3 sebanyak 4 orang atau 13.3%, sedangkan yang paling 

sedikit adalah jenjang pendidikan SMP dan Sarjana SI masing – masing sebanyak 

2 orang atau 6.7%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan jenjang 

pendidikan karyawan yang mayoritas adalah SMA/SMK, maka pihak manajemen 

Fave Hotel Pasar baru harus senantiasa mengevaluasi kinerja karyawan yang 

dapat dijadikan sebagai bahan petimbangan dalam memberikan pelatihan untuk 

dapat meningkatkan kompetensi karyawan. 

         Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada Tabel 

4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama bekerja Jumlah Karyawan Persentase ( % ) 

< 1 Tahun   7  23.3 % 

1 – 2 Tahun 6 20% 

2 -3 tahun 8 26.7 % 

> 3 Tahun 9 30 % 

Total  30 100 % 

         Sumber pengolahan data 2019. 
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 Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

mempunyai masa kerja lebih dari 3 tahun sebanyak 31 orang atau 30 %. 

Kemudian karyawan yang mempunyai masa kerja 2 -3 tahun sebanyak 8 orang  

atau 26,7 %. Karyawan mempunyai masa kerja 1 – 2 tahun sebanyak 6 orang atau 

20 % dan karyawan  yang mempunyai masa kerja di bawah 1 tahun sebanyak 7 

orang atau 23.3%. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa sebagian besar karyawan 

yang bekerja di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta memiliki loyalitas yang tinggi dan 

tingkat pengunduran diri yang rendah. 

4.1.3 Pengujian Kualitas Alat Ukur Penelitian 

 Sebelum data penelitian diolah, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

kulitas instrument penelitian (kuesioner) yang digunakan untuk membuktikan 

apakah kuesioner yang digunakan mampu mengukur secara cermat dan tepat apa 

yang ingin diukur (valid) serta konsisten (reliable) untuk dapat digunakan sebagai 

alat ukur penelitian. 

4..1.3.1 Uji Validitas 

 Uji validitas ini dimaksudkan untuk mngukur valid atau tidaknya suatu 

pertanyaan / pernyataan dalam kuesioner. Suatu pertanyaan / pernyataan dikatakn 

valid apabila pertanyaan / pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner dan memiliki koefisein validitas yang 

lebih besar dan nilai kritis yang telah ditentukan yakni 0,3. Jadi jika korelasi 

antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument 

tersebut dinyatakan tidak valid 
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         Didalam penelitian ini, terdapat 30 kuesioner yang dibagi kepada 30 

responden yang terdiri dari 11 pernyataan untuk variable penilaian prestasi kerja 

kompetensi  (X), dan 9 pernyataan untuk variable kinerja karyawan (Y). Didalam 

penelitian ini, pengujian validitas instrument diolah menggunakan Ms. Excel dan 

program SPSS dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Uji Validitas Variabel Kompetensi 

No Item Koefisien 
Korelasi ( r ) 

Nilai rkritis Keterangan 

X1 0,729 0,3 Valid 

X2 0,653 0,3 Valid 

X3 0,705 0,3 Valid 

X4 0,414 0,3 Valid 

X5 0,657 0,3 Valid 

X6 0,588 0,3 Valid 

X7 0,640 0,3 Valid 

X8 0,631 0,3 Valid 

X9 0,718 0,3 Valid 

            Sumber : Data kuesioner diolah, 2019  
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Tabel 4.6 
Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

No Item Koefisien 
Korelasi ( r ) 

Nilai rkritis Keterangan 

 Y1  0,667 0,3 Valid 

Y2 0,603 0,3 Valid 

Y3 0,628 0,3 Valid 

Y4 0,582 0,3 Valid 

Y5 0,732 0,3 Valid 

Y6 0,623 0,3 Valid 

Y7 0,758 0,3 Valid 

Y8 0,729 0,3 Valid 

Y9 0,711 0,3 Valid 

            Sumber : Data kuesioner diolah, 2019  

         Berdasarkan uji validitas terhadap variabel kompetensi (X) pada tabel 4.5 

dan variabel kinerja karyawan (Y) pada tabel 4.6 memperlihatkan setiap 

instrumen pernyataan dinyatakan Valid karena nilai Thitung >Tkritis (0,3). Setiap nilai 

masing-masing pertanyaan atau pernyataan yang diperoleh setelah data diolah 

dengan mengunakan program SPSS menunjukkan nilai tiap pertanyaan atau 

pernyataan melebihi 0,3. Apabila nilai yang diperoleh kurang dari 0,3 maka data 

tersebut tidak valid. Hal ini membuktikan bahwa setiap pernyataan dinyatakan 

valid. Oleh karena itu, data tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian ini. 
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4.1.3.2 Uji Realibilitas 

        Setiap instrument penelitian harus memiliki syarat reliable. Untuk itu 

diperlukan uji realibilitas untuk menunjukan sejauh mana suatu hasil pengukuran 

relative konsisten apabila pengukuran di ulangi lebih dari sekali. Reliabilitas ini 

menunjukkan sebuah konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang 

sama dan digunakan untuk menguji konsistensi jawaban responden.  

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relative konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada 

alat ukur yang sama. Kriteria sebuah data dinyatakan reliabel apabila Cronbach 

Alpha > Nilai Cronbach Alpha Standard (0,6). Harga koefisien berkisar antara 0 

sampai dengan 1, semakin mendekati 1 maka semakin besar keandalan alat ukur 

tersebut dan menunjukkan konsistensi yang tinggi. 

         Didalam penelitian ini, pengujian reliabilitas instrument diolah 

menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Uji Reliabilitas Variabel X  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.983 10 

       Sumber : Data diolah 2019 

Untuk variabel kompetensi (X) Cronbach’s Alpha sebesar 0,983, maka 

kuesioner untuk variabel ini dinyatakan reliable karena >0,60 
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. Tabel 4.8 
Uji Reliabilitas Variabel Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.813 9 

       Sumber : Data diolah 2019 

Untuk variabel kompetensi (X) Cronbach’s Alpha sebesar 0,813, maka 

kuesioner untuk variabel ini dinyatakan reliable karena >0,60 

         Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua item dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa semua item penelitian dapat dikatakan reliabel 

(nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,60) dengan demikian dapat 

dihunakan sebagai instrument dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam 

penelitian ini.  

4.1.4 Deskriptif Variabel Penelitian 

 Berdasarkan data yang telah terkumpul dari lapangan untuk tahap 

selanjutnya adalah menganalisa tanggapan dari responden. Dari tahapan ini juga 

digolongkan ke dalam beberapa bagian, diantaranya  pengklasifikasi tanggapan 

responden dan pembobotannya. Variabel kompetensi dan kinerja karyawan akan 

terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan – pernyataan yang 

diajukan pada kuesioner. 

4.1.4.1 Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi   

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 



	   68	  

tersebut. Kompetensi dapat diukur dengan 3 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan 

(knowledge),dimensi keterampilan (skill), dan dimensi sikap kerja (attitude). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang disebarkan 

kepada 30 responden pada karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta mengenai 

kompetensi yang diukur dengan 10 (sepuluh) indikator, maka diperoleh informasi 

sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Pada Indikator Mengetahui dan 

Memahami Pengetahuan di Bidang Masing - Masing 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mengetahui	  
dan	  memahami	  
pengetahauan	  di	  
bidang	  yang	  saya	  
kerjakan 

	  

0	  

	  

0	  

	  

10	  

	  

14	  

	  

6	  

	  

116	  

	  

3.87	  

	  

Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

Tanggapan responden pada indikator mengetahui dan memahami 

pengetahauan di bidang masing – masing menunjukan responden yang 

menyatakan kurang setuju ada 10 responden, responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 14 orang responden, responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 6 orang responden.	  Secara keseluruhan skor 116 dengan rata – rata 3.87 

berada pada interval 102 – 126. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mengetahui dan memahami pengetahauan di bidang masing – masing  dipersepsi 

dengan kategori setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 
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               116 

 

STS TS KS S SS 

30   54     78       102                     126                    150 

 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Pada Indikator Mengetahui dan 

Memahami Pengetahuan yang Berhubungan Dengan Peraturan 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  memahami	  
peraturan	  yang	  
berlaku	  di	  tempat	  
saya	  bekerja 

	  

2	  

	  

4	  

	  

10	  

	  

12	  

	  

2	  

	  

98	  

	  

3.27	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator mengetahui dan memahami 

pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan menunjukan responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden, responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden, responden yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 10 responden, responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 12 orang responden, responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 2 orang responden.	  Secara keseluruhan skor 98 dengan rata – rata 3.27 

berada pada interval 78 – 102. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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mengetahui dan memahami pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan 

dipersepsi dengan kategori kurang setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

    98 

 

STS TS KS S SS 

30   54     78       102                     126                    150 

 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Pada Indikator Mengetahui dan 

Memahami Pengetahuan yang Berhubungan Dengan Prosedur 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  memahami	  
standar	  operasional	  
prosedur	  di	  tempat	  
saya	  bekerja 

	  

3	  

	  

6	  

	  

9	  

	  

11	  

	  

1	  

	  

91	  

	  

3.03	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator mengetahui dan memahami 

pengetahuan yang berhubungan dengan prosedur menunjukan responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden, responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden, responden yang menyatakan  
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kurang setuju sebanyak 6  orang responden, responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 11 orang responden, responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 1 orang responden.	  Secara keseluruhan skor 91 dengan rata – rata 3,03 

berada pada interval 78 – 102. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mengetahui dan memahami pengetahuan yang berhubungan dengan prosedur 

dipersepsi dengan kategori kurang setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

    91 

 

STS TS KS S SS 

30   54     78       102                     126                    150 

 

4.12 

Tanggapan Responden Pada Indikator Mengetahui dan 

Memahami Pengetahuan yang Berhubungan Dengan Teknik 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mengetahui	  
dan	  memahami	  
teknik	  kerja	  yang	  
baru	  di	  tempat	  saya	  
bekerja 

	  

2	  

	  

12	  

	  

8	  

	  

8	  

	  

0	  

	  

82	  

	  

2,73	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 



	   72	  

 Tanggapan responden pada indikator mengetahui dan memahami 

pengetahuan yang berhubungan dengan teknik menunjukan responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden,  responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 12 responden, responden yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 8 responden, responden yang menyatakan setuju sebanyak 

8 orang responden. Secara keseluruhan skor 82 dengan rata – rata 2,73 berada 

pada interval 78 – 102. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mengetahui dan 

memahami pengetahuan yang berhubungan dengan teknik dipersepsi dengan 

kategori kurang setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

    82 

 

STS TS KS S SS 

30   54     78       102                     126                    150 
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Tabel 4.13 

Tanggapan Responden Pada Indikator Kemampuan dalam Berkomunikasi 

dengan Rekan Kerja dan Atasan Secara Tulisan dengan Baik 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mampu	  
berkomunikasi	  
dengan	  rekan	  kerja	  
dan	  atasan	  saya	  
secara	  tertulis	  
dengan	  baik 

	  

	  

4	  

	  

	  

8	  

	  

	  

14	  

	  

	  

4	  

	  

	  

0	  

	  

	  

78	  

	  

	  

2,60	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator mengetahui dan memahami 

pengetahuan yang berhubungan dengan teknik menunjukan responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 4 responden, responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 8 responden, responden yang menyatakan  

kurang setuju sebanyak 14 orang responden, responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 4 orang responden. Secara keseluruhan skor 78 dengan rata – rata 2,60 

berada pada interval 78 – 102. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemampuan dalam berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan secara tulisan 

dengan baik dipersepsi dengan kategori kurang setuju oleh karyawan, seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini : 
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                                                   78 

 

STS TS KS S SS 

30     54     78       102                     126                150 

Tabel 4.14 

Tanggapan Responden Pada Indikator Kemampuan dalam 

Berkomunikasi dengan Pelanggan Secara Tulisan dengan Baik 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mampu	  
berkomunikasi	  
dengan	  pelanggan	  
secara	  tertulis	  
dengan	  baik 

	  

2	  

	  

14	  

	  

8	  

	  

6	  

	  

0	  

	  

78	  

	  

2,60	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator mengetahui dan memahami 

kemampuan dalam berkomunikasi dengan pelanggan secara tulisan dengan baik 

menunjukan responden yang menyatakan  sangat tidak setuju sebanyak 2 

responden, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 responden, 

responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 8 orang responden, 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 6 orang responden. Secara 

keseluruhan skor 78 dengan rata – rata 2,60 berada pada interval 78 – 102. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mengetahui dan memahami 
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kemampuan dalam berkomunikasi dengan pelanggan secara tulisan dengan baik 

dipersepsi dengan kategori kurang setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

                                                   78 

 

STS TS KS S SS 

30     54     78       102                     126                150 

Tabel 4.15 

Tanggapan Responden Pada Indikator Kemampuan dalam 

Berkomunikasi dengan Rekan Kerja dan Atasan Secara Lisan 

dengan Baik 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mampu	  
berkomunikasi	  
dengan	  rekan	  kerja	  
dan	  atasan	  saya	  
secara	  lisan	  dengan	  
jelas 

	  

0	  

	  

0	  

	  

8	  

	  

12	  

	  

10	  

	  

122	  

	  

4.07	  

	  

	  Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator mengetahui dan memahami 

pengetahuan yang berhubungan dengan teknik menunjukan responden yang 

menyatakan  kurang setuju sebanyak 8 orang responden, responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 12 orang responden, responden yang menyatakan 
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sangat setuju sebanyak 10 responden. Secara keseluruhan skor 122 dengan rata – 

rata 4,07  berada pada interval 102 – 126. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kemampuan dalam berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan secara 

lisan dengan baik dipersepsi dengan kategori setuju oleh karyawan, seperti terlihat 

pada gambar 4.7 dibawah ini : 

              122 

 

STS TS KS S SS 

30    54     78       102                     126                150 

Tabel 4.16 

Tanggapan Responden Pada Indikator Kemampuan dalam 

Berkomunikasi dengan Pelanggan Secara Lisan dengan Baik 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mampu	  
berkomunikasi	  
dengan	  pelanggan	  
secara	  lisan	  dengan	  
jelas 

	  

2	  

	  

4	  

	  

8	  

	  

16	  

	  

0	  

	  

98	  

	  

3.27	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator kemampuan dalam berkomunikasi 

dengan pelanggan secara lisan dengan baik menunjukan responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden, responden yang 
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menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden, responden yang menyatakan  

kurang setuju sebanyak 8 orang responden, responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 16 orang responden. Secara keseluruhan skor 98 dengan rata – rata 3,53 

berada pada interval 102 – 126. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemampuan dalam berkomunikasi dengan pelanggan secara lisan dengan baik 

dipersepsi dengan kategori kurang setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

                                                     98 

 

STS TS KS S SS 

30     54     78       102                     126                150 

Tabel 4.17 

Tanggapan Responden Pada Indikator Memiliki Kemampuan 

dalam Berkomunikasi, Berkreativitas, dan Dalam Bekerja 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mampu	  
menghasilkan	  ide	  –	  
ide	  baru	  dalam	  
bekerja 

	  

2	  

	  

12	  

	  

10	  

	  

6	  

	  

0	  

	  

80	  

	  

2.67	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi, berkreativitas, dan dalam bekerja  menunjukan responden yang 
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menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden, responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 12 responden, responden yang menyatakan  

kurang setuju sebanyak 10 orang responden, responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 6 orang responden. Secara keseluruhan skor 80 dengan rata – rata 2,67 

berada pada interval 78 – 102. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemampuan dalam berkomunikasi, berkreativitas, dan dalam bekerja dipersepsi 

dengan kategori setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada gambar 4.7 dibawah 

ini : 

                                                                87 

 

STS TS KS S SS 

30                54     78       102                     

126                150 

Tabel 4.18 

Tanggapan Responden Pada Indikator Adanya Semangat 

Kerja yang Tinggi 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mempunyai	  
semangat	  yang	  
tinggi	  dalam	  bekerja 

	  

0	  

	  

4	  

	  

12	  

	  

12	  

	  

2	  

	  

102	  

	  

3,40	  

	  

	  Setuju	  
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 Tanggapan responden pada indikator adanya semangat kerja yang tinggi  

menunjukan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden, 

responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 12 responden, responden 

yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang responden, responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang responden. Secara keseluruhan skor 

102 dengan rata – rata 3,40  berada pada interval 78 – 102. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semangat kerja yang tinggi  dipersepsi dengan kategori setuju 

oleh karyawan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

                                                                             110 

 

STS TS KS S SS 

30      54     78       102                     126                150 

Rekapitulasi dari tanggapan responden mengenai kompetensi yang 

diuraikan diatas , maka dapat disimpulkan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.19 

Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mengetahui	  
dan	  memahami	  
pengetahauan	  di	  
bidang	  yang	  saya	  
kerjakan 

	  

0	  

	  

0	  

	  

10	  

	  

14	  

	  

6	  

	  

116	  

	  

3.87	  

	  

Setuju	  

2 Saya	  memahami	  
peraturan	  yang	  
berlaku	  di	  tempat	  
saya	  bekerja 

	  

2	  

	  

4	  

	  

10	  

	  

12	  

	  

2	  

	  

98	  

	  

3.27	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

3 Saya	  memahami	  
standar	  operasional	  
prosedur	  di	  tempat	  
saya	  bekerja 

	  

3	  

	  

6	  

	  

9	  

	  

11	  

	  

1	  

	  

91	  

	  

3.03	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

4 Saya	  mengetahui	  
dan	  memahami	  
teknik	  kerja	  yang	  
baru	  di	  tempat	  saya	  
bekerja	  

	  

2	  

	  

12	  

	  

8	  

	  

8	  

	  

0	  

	  

82	  

	  

2,73	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

5 Saya	  mampu	  
berkomunikasi	  
dengan	  rekan	  kerja	  
dan	  atasan	  saya	  
secara	  tertulis	  
dengan	  baik	  

	  

	  

4	  

	  

	  

8	  

	  

	  

14	  

	  

	  

4	  

	  

	  

0	  

	  

	  

78	  

	  

	  

2,60	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

6 Saya	  mampu	  
berkomunikasi	  
dengan	  pelanggan	  
secara	  tertulis	  
dengan	  baik 

	  

2	  

	  

14	  

	  

8	  

	  

6	  

	  

0	  

	  

78	  

	  

2,60	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

7 Saya	  mampu	  
berkomunikasi	  
dengan	  rekan	  kerja	  
dan	  atasan	  saya	  

	  

0	  

	  

0	  

	  

8	  

	  

12	  

	  

10	  

	  

122	  

	  

4.07	  

	  

	  Setuju	  



	   81	  

secara	  lisan	  dengan	  
jelas 

8 Saya	  mampu	  
berkomunikasi	  
dengan	  pelanggan	  
secara	  lisan	  dengan	  
jelas 

	  

2	  

	  

4	  

	  

8	  

	  

16	  

	  

0	  

	  

98	  

	  

3.27	  

	  

Kurang
Setuju	  

9 Saya	  mampu	  
menghasilkan	  ide	  –	  
ide	  baru	  dalam	  
bekerja	  

	  

2	  

	  

12	  

	  

10	  

	  

6	  

	  

0	  

	  

80	  

	  

2.67	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

10 Saya	  mempunyai	  
semangat	  yang	  
tinggi	  dalam	  bekerja	  

	  

0	  

	  

4	  

	  

	  

12	  

	  

12	  

	  

2	  

	  

102	  

	  

3,40	  

	  

	  Setuju	  

 Total	  Frekuensi	   17	   64	   97	   101	   21	   300	   	   	  

 Frekuensi	  (%)	   5,67	   21.33	   32.33	   33.67	   7	   100	  

 Total	  Skor	   17	   128	   291	   404	   105	   945	  

 Total	  Skor	  (%)	   1,80	   13.55	   30.79	   42.75	   11,11	   100	  

Sumber pengolahan data 2019. 

                  Rekapitualasi dari tanggapan responden mengenai kompetensi 

berdasarkan tabel 4.8, maka hasil jawaban responden mengenai kompetensi pada 

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta yang diukur dengan 10 indikator menunjukan 

bahwan 5,67% responden menyatakan sangat tidak setuju, 21,33% responden 

menyatakan tidak setuju, 32,33% responden menyatakan kurang setuju, 33,67% 

responden menyatakan setuju, dan 7% responden menyatakan sangat setuju. 

Adapun skor tertinggi sebesar 122 dengan rata – rata 4,07% berada pada dimensi 

keterampilan (skill) dengan indikator kemampuan berkomunikasi dengan jelas 

secara lisan. Sedangkan skor terendah sebesar 75 dengan rata – rata sebesar 2,50 

terdapat pada dimensi initiatif dengan indikator kreativitas. 
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 Variabel kompetensi secara keseluruhan memiliki total skor 945. 

Berdasarkan Interval Kontinium Variabel Kinerja Karyawan ( Gambar 3.1), maka 

total skor kinerja karyawan sebesar 820 berada pada interval 702 – 918, dengan 

kategori kurang setuju seperti terlihat pada Gambar 4.6 di bawah ini :  

        945 

 

STS TS KS S SS 

300   540   780      1020       1260                 1500 

Keterangan : 

STS = Sangat Tidak Setuju  TS = Tidak Setuju 

KS = Kurang Setuju  S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

4.1.4.2 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Karyawan 

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan terdiri dari 4 

dimensi yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, kerja sama, dan inisitif. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner sebanyak 30 

responden pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta mengenai kinerja karyawan yang 

di ukur dengan 9 (Sembilan) indicator, amak diperoleh informasi sebagai berikut : 
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Tabel 4.20 

Tanggapan Responden Pada Indikator Waktu Dalam Bekerja 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  menyelesaikan	  
pekerjaan	  dengan	  
tepat	  waktu 

	  

1	  

	  

3	  

	  

10	  

	  

11	  

	  

5	  

	  

106	  

	  

3,53	  

	  

	  Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator waktu dalam bekerja menunjukan 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden, responden 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden, responden yang menyatakan  

kurang setuju sebanyak 12 orang responden, responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 11 orang responden, responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 5 orang responden.	  Secara keseluruhan skor 106 dengan rata – rata 3.53 

berada pada interval 102 – 126. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu 

dalam bekerja dipersepsi dengan kategori setuju oleh karyawan, seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini : 

       106 

 

STS TS KS S SS 

30   54     78       102                     126                    150 
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Tabel 4.21 

Tanggapan Responden Pada Indikator Pencapaian Target 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Pekerjaan	  yang	  saya	  
selesaikan	  seseuai	  
dengan	  target	  
perusahaan 

	  

1	  

	  

4	  

	  

10	  

	  

9	  

	  

6	  

	  

105	  

	  

3,50	  

	  

	  Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator pecapaian target menunjukan 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden , responden 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden, responden yang menyatakan  

kurang setuju sebanyak 10 orang responden, responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 9 orang responden, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 

6 orang responden.	  Secara keseluruhan skor 105 dengan rata – rata 3,50 berada 

pada interval 102 – 126. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian 

target dipersepsi dengan kategori setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

                            105 
 

STS TS KS S SS 

30         54     78       102                     126                    150 
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Tabel 4.22 

Tanggapan Responden Pada Indikator Kemampuan 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mampu	  
menyelesaikan	  
semua	  pekerjaan	  
yang	  menjadi	  
tanggung	  jawab	  saya 

	  

0	  

	  

4	  

	  

7	  

	  

14	  

	  

5	  

	  

110	  

	  

3,67	  

	  

Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator kemampuan menunjukan responden 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden, responden yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 7 responden, responden yang menyatakan setuju sebanyak 

14 orang responden, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang 

responden.	   Secara keseluruhan skor 110 dengan rata – rata 3,67 berada pada 

interval 102 – 126. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan 

dipersepsi dengan kategori  setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

         110 
 

STS TS KS S SS 

30        54     78       102                     126                    150 
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Tabel 4.23 

Tanggapan Responden Pada Indikator Kemampuan 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  mammpu	  
mengerjakan	  tugas	  
pekerjaan	  saya	  
sesuai	  standar	  
operating	  procedure 

	  

0	  

	  

3	  

	  

10	  

	  

14	  

	  

3	  

	  

107	  

	  

3,57	  

	  

	  Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator kemampuan menunjukan responden 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden, respon yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 10 responden, responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 14 orang responden, responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 3 responden,.	   Secara keseluruhan skor 107 dengan rata – rata 3,57 

berada pada interval 102 – 126. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemampuan dipersepsi dengan kategori setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

            107 
  

STS TS KS S SS 

30   54     78       102                     126                    150 
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Tabel 4.24 

Tanggapan Responden Pada Indikator Hasil Kerja 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Hasil	  pekerjaan	  saya	  
di	  terima	  dengan	  
baik	  oleh	  atasan	  dan	  
rekan	  kerja 

	  

1	  

	  

6	  

	  

12	  

	  

9	  

	  

2	  

	  

95	  

	  

3,17	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator hasil kerja menunjukan responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden, responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden, responden yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 12 responden, respon yang menyatakan setuju sebanyak 9 

responden, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang 

responden.	   Secara keseluruhan skor 95 dengan rata – rata 3,17 berada pada 

interval 78 – 102. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil kerja dipersepsi 

dengan kategori kurang setuju oleh karyawan, seperti terlihat pada gambar  

dibawah ini : 

    95 
 

STS TS KS S SS 

30   54     78       102                     126                    150 
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Tabel 4.25 

Tanggapan Responden Pada Indikator Jalinan Kerja Sama 

dengan Rekan Kerja 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  bisa	  bekerja	  
sama	  dengan	  rekan	  
kerja	  yang	  lain 

	  

0	  

	  

3	  

	  

9	  

	  

16	  

	  

2	  

	  

107	  

	  

3,57	  

	  

Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator jalinan kerja sama dengan rekan kerja 

menunjukan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden, 

responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 9 responden, responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 16 responden, responden yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 2 responden.	  Secara keseluruhan skor 107 dengan rata – rata 3,57 

berada pada interval 102 – 126. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jalinan 

kerja sama dengan rekan kerja dipersepsi dengan kategori setuju oleh karyawan, 

seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

                              107 
 

STS TS KS S SS 

30   54     78       102                    126                 150 
 

Tabel 4.26 
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Tanggapan Responden Pada Indikator Kekompakan dengan 

Rekan Kerja 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  bisa	  membantu	  
karyawan	  lain	  yang	  
sedang	  sibuk 

	  

1	  

	  

8	  

	  

5	  

	  

13	  

	  

3	  

	  

99	  

	  

3,30	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

 

 Tanggapan responden pada indikator kekompakan dengan rekan kerja 

menunjukan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 

responden, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 responden, 

responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 responden, responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 13 responden, responden yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 3 responden.	  Secara keseluruhan skor 99 dengan rata – rata 3,30 

berada pada interval 78 – 102. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kekompakan dengan rekan kerja dipersepsi dengan kategori kurang setuju oleh 

karyawan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

    99 
 

STS TS KS S SS 

30    54     78       102                    126                 150 
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Tabel 4.27 

Tanggapan Responden Pada Indikator Kreativitas 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  memiliki	  
kreativitas	  yang	  
tinggi	  dalam	  bekerja 

	  

2	  

	  

6	  

	  

13	  

	  

7	  

	  

2	  

	  

91	  

	  

3,03	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator kreativitas dengan rekan kerja 

menunjukan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 

responden, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden, 

responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 13 responden, responden 

yang menyatakan setuju sebanyak 7 responden, responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 responden,.	  Secara keseluruhan skor 91 dengan rata – 

rata 3,03 berada pada interval 78 – 102. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kreativitas dipersepsi dengan kategori kurang setuju oleh karyawan, seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini : 

                                91 

 

STS TS KS S SS 

30    54     78       102                    126                 150 
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Tabel 4.28 

Tanggapan Responden Pada Indikator Keinginan Bekerja Untuk 

Lebih Baik 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS KS S SS 

 

1 

Saya	  ingin	  bekerja	  
dengan	  lebih	  baik	  
dari	  yang	  saya	  
kerjakan	  saat	  ini 

	  

0	  

	  

1	  

	  

10	  

	  

17	  

	  

2	  

	  

110	  

	  

3,67	  

	  

Setuju	  

Sumber : Data diolah 2019 

 Tanggapan responden pada indikator keinginan bekerja untuk lebih baik 

menunjukan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden, 

responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 10 responden, responden 

yang menyatakan setuju sebanyak 17 responden, responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 responden.	  Secara keseluruhan skor 110 dengan rata – 

rata 3,67 berada pada interval 102 – 126. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa keinginan bekerja untuk lebih baik dipersepsi dengan kategori setuju oleh 

karyawan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini  

                                                           110 

 

STS TS KS S SS 

30               54     78       102                    126                 150 
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Rekapitulasi dari tanggapan responden mengenai kinerja karyawan yang 

diuraikan diatas , maka dapat disimpulkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.29 

Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Karyawan 

 

No 

 

Pernyataan 

Frekuensi  

Skor 

 

Rata – 
rata 

 

Ket 1 2 3 4 5 

STS TS CS S SS 

1 Saya	  menyelesaikan	  
pekerjaan	  dengan	  
tepat	  waktu 

	  

1	  

	  

3	  

	  

10	  

	  

11	  

	  

5	  

	  

106	  

	  

3,53	  

	  

	  Setuju	  

2 Pekerjaan	  yang	  saya	  
selesaikan	  seseuai	  
dengan	  target	  
perusahaan 

	  

1	  

	  

4	  

	  

10	  

	  

9	  

	  

6	  

	  

105	  

	  

3,50	  

	  

Setuju	  

3 Saya	  mampu	  
menyelesaikan	  
semua	  pekerjaan	  
yang	  menjadi	  
tanggung	  jawab	  saya 

	  

0	  

	  

4	  

	  

7	  

	  

14	  

	  

5	  

	  

110	  

	  

3,67	  

	  

Setuju	  

4 Saya	  mammpu	  
mengerjakan	  tugas	  
pekerjaan	  saya	  
sesuai	  standar	  
operating	  procedure	  

	  

0	  

	  

3	  

	  

10	  

	  

14	  

	  

3	  

	  

107	  

	  

3,57	  

	  

Setuju	  

5 Hasil	  pekerjaan	  saya	  
di	  terima	  dengan	  
baik	  oleh	  atasan	  dan	  
rekan	  kerja 

	  

1	  

	  

6	  

	  

12	  

	  

9	  

	  

2	  

	  

95	  

	  

3,17	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

6 Saya	  bisa	  bekerja	  
sama	  dengan	  rekan	  
kerja	  yang	  lain 

	  

0	  

	  

3	  

	  

9	  

	  

16	  

	  

2	  

	  

107	  

	  

3,57	  

	  

Setuju	  

7 Saya	  bisa	  membantu	  
karyawan	  lain	  yang	  
sedang	  sibuk 

	  

1	  

	  

8	  

	  

5	  

	  

13	  

	  

3	  

	  

99	  

	  

3,3	  

	  

Kurang	  
Setuju	  
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8 Saya	  memiliki	  
kreativitas	  yang	  
tinggi	  dalam	  bekerja 

	  

2	  

	  

6	  

	  

13	  

	  

7	  

	  

2	  

	  

91	  

	  

3,03	  

	  

Kurang	  
Setuju	  

9 Saya	  ingin	  bekerja	  
dengan	  lebih	  baik	  
dari	  yang	  saya	  
kerjakan	  saat	  ini 

	  

0	  

	  

1	  

	  

10	  

	  

17	  

	  

2	  

	  

110	  

	  

3,67	  

	  

Setuju	  

 Total	  Frekuensi	   6	   38	   86	   110	   30	   270	   	   	  

 Frekuensi	  (%)	   2,22	   14,07	   31,86	   40,74	   11,11	   100	  

 Total	  Skor	   6	   76	   258	   440	   150	   930	  

 Total	  Skor	  (%)	   0,65	   8,17	   27,74	   47,31	   16,13	   100	  

Sumber pengolahan data 2019. 

         Rekapitualasi dari tanggapan responden mengenai kinerja karyawan 

berdasarkan tabel 4.9, maka hasil jawaban responden mengenai kinerja karyawan 

pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta yang diukur dengan 9 indikator menunjukan 

bahwa 2,22% responden menyatakan sangat tidak setuju, 14,07% responden 

menyatakan tidak setuju, 31,86% responden menyatakan kurang setuju, 40,74% 

responden menyatakan setuju, dan 11,11% responden menyatakan sangat setuju. 

Adapun skor tertinggi sebesar 110 dengan rata – rata 3,67% berada pada dimensi 

kualitas kerja dan inisiatif dengan indikator kemampuan dan keinginan bekerja 

untuk lebih baik. Sedangkan skor terendah sebesar 91 dengan rata – rata sebesar 

23,03 terdapat pada dimensi initiatif dengan indikator kreativitas. 

 Variabel kinerja karyawan secara keseluruhan memiliki total skor 930. 

Berdasarkan Interval Kontinium Variabel Kinerja Karyawan ( Gambar 3.1), maka 

total skor kinerja karyawan sebesar 930 berada pada interval 918 – 1134, dengan 

kategori puas seperti terlihat pada Gambar  di bawah ini :  
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                                  930 

 

STS TS KS S SS 

270   486   702      918        1134          1350 

Keterangan : 

STS = Sangat Tidak Setuju  TS = Tidak Setuju 

KS = Kurang Setuju  S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

4.1.5 Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Regresi linier sederhana digunakan untuk melakukan prediksi seberapa 

tinggi nilai variabel dependen bila variabel independen dimanipulasi (disrubah). 

Berdasarkan pada hubungan fungsional satu variabel independen dengan satu 

variabel dpenden, maka analisis Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan 

program SPSS diperoleh hasil regresi antara variabel kompetensi dengan kinerja 

karyawan, sperti terlihat pada gambar 4.2 dibawah ini :  
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Gambar 4.2 

Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.814 2.500  6.326 .000 

Kompetensi .482 .077 .765 6.281 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
 Sumber : Data diolah, 2019 

          Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat dilihat nilai konstanta 

(a) = 15,814 dan nilai koefisien regresi (b) = 0,482. Sehingga dimasukkan 

kedalam Persamaan umum regresi sederhana menurut Sugiyono (2012:247) 

adalah: 

Y = α + bX

	  

Y = 15,814 + 0,482X 

 

Keterangan:  X = Penilaian Prestasi Kerja 

   Y  = Kinerja Karyawan 

   a = Konstanta 

   b = Regresi  
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  Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut:  

a. Jika nilai variable penilaian prestasi kerja (X) = 0, maka nilai variable 

kinerja karyawan (Y) adalah 15,814 

b. Selain itu jika nilai variable penilaian prestasi kerja (X) bertambah 1, maka 

nilai variable kinerja karyawan (Y) adalah 0,482    

         Karena koefisien bernilai positif maka terjadi pengaruh antara kompetensi 

terhadap kinerja karyawan, sehingga dengan semakin baiknya kompetensi kerja 

maka kinerja karyawan akan meningkat. 

4.1.6 Koefisien Determinasi 

 Untuk mengetahui besarnya kontribusi suatu variable X terhadap variable 

Y dicari dengan menggunakan koefisien determinasi. Koefisein ini disebut 

koefisein penentu, karean varians yang terjadi pada variable dependen dapat 

dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variaebl independen. Berdasarkan 

hasil pengolahan SPSS untuk koefisien determinasi antara kompetensi dengan 

kinerja karyawan ditunjukan seperti pada gambar 4.3 dibawah ini: 
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Gambar 4.3 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .765a .585 .570 3.47808 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi 

    Sumber : Data diolah , 2019 

         Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh angka pada kolom R 

Square adalah sebesar 0,585. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

! =   !!  !  100% 

         d = 0,765 x 100 % 

= 58,5 % 

         Dari perhitungan diatas, dapat diketahui koefisien determinasi (r2) adalah 

sebesar 58,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel 

penilaian prestasi kerja (X) terhadap variabel kinerja karyawan (Y) adalah sebesar 

58,5%. Sedangkan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

ketergantungan dengan variabel yang bersangkutan lebih tinggi dibandingkan 

dengan pengaruh dari variabel lain.  
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4.1.7 Pengujian Hipotesis 

 Setelah melakukan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengujian hipotesis yng menyatakan terdapat pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja karyawan. 

 Berdasarkan hasil pengolahan SPSS untuk pengujian hipotesis di tunjukan 

sperti pada gambar 4.4 di bawah ini: 

Gambar 4.4 

Uji Hipotesis (Uji t) 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.814 2.500  6.326 .000 

Kompetensi .482 .077 .765 6.281 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : Data diolah , 2019 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh Thitung untuk variabel (X) 

sebesar 6,281. Derajat kebebasan dihitung dengan : 

    n – k – 1 

30 – 1 – 1 
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         Keterangan :  

  n = Jumlah sampel 

   k = Variabel Independen 

         Dari perhitungan diatas, maka diperoleh derajat kebebasan sebesar 28, 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Sehingga diperoleh ttabel sebesar 

1,996. Maka thitung > ttabel = 6,281>0,3061 dan Ho ditolak, Ha diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

penilaian kompetensi (X)  terhadap variable kinerja karyawan(Y).   

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kompetensi Karyawan pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

 berdasarkan hasil analisis deskriftif variable kompetensi karyawan pada 

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta memiliki tingkat cukup tinggi. Hal ini ditunjukan 

dengan tanggapan sebagian besar karyawan pada sepuluh indicator kompetensi 

yang dijadikan instrument (alat ukur) menyatakan jawaban pada kategori cukup 

tinggi. Adapun hasil rekapitulasi dari pembahasan kompetensi karyawan 

mengenai sepuluh indicator yang dijadikan alat ukur kompetensi adalah 

menunjukan bahwan 5,67% responden menyatakan sangat tidak setuju, 21,33% 

responden menyatakan tidak setuju, 32,33% responden menyatakan kurang setuju, 

33,67% responden menyatakan setuju, dan 7% responden menyatakan sangat 

setuju. Adapun skor tertinggi sebesar 122 dengan rata – rata 4,07% berada pada 

dimensi keterampilan (skill) dengan indikator kemampuan berkomunikasi dengan 
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jelas secara lisan. Sedangkan skor terendah sebesar 75 dengan rata – rata sebesar 

2,50 terdapat pada dimensi initiatif dengan indikator kreativitas. 

 Variabel kompetensi secara keseluruhan memiliki total skor 945. 

Berdasarkan Interval Kontinium Variabel Kinerja Karyawan,maka total skor 

kinerja karyawan sebesar 820 berada pada interval 702 – 918, dengan kategori 

kurang setuju. Hal ini menunjukan secara keseluruhan kompetensi pada karyawan 

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta cukup tinggi. 

4.2.2 Kinerja Karyawan pada Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

 berdasarkan hasil analisis deskriftif variable kinerjakaryawan pada Fave 

Hotel Pasar Baru Jakarta masih relatif tinggi .Hal ini ditunjukan dengan tanggapan 

sebagian besar karyawan pada sembilan indicator kinerja karyawan yang 

dijadikan instrument (alat ukur) menyatakan jawaban pada kategori tinggi. 

Adapun hasil rekapitulasi dari pembahasan kinerja karyawan mengenai sembilan 

indicator yang dijadikan alat ukur kompetensi adalah menunjukan bahwa 2,22% 

responden menyatakan sangat tidak setuju, 14,07% responden menyatakan tidak 

setuju, 31,86% responden menyatakan kurang setuju, 40,74% responden 

menyatakan setuju, dan 11,11% responden menyatakan sangat setuju. Adapun 

skor tertinggi sebesar 110 dengan rata – rata 3,67% berada pada dimensi kualitas 

kerja dan inisiatif dengan indikator kemampuan dan keinginan bekerja untuk lebih 

baik. Sedangkan skor terendah sebesar 91 dengan rata – rata sebesar 23,03 

terdapat pada dimensi initiatif dengan indikator kreativitas. 

 Variabel kinerja karyawan secara keseluruhan memiliki total skor 930. 

Berdasarkan Interval Kontinium Variabel Kinerja Karyawan, maka total skor 
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kinerja karyawan sebesar 930 berada pada interval 918 – 1134, dengan kategori 

setuju. Hal ini menunjukan secara keseluruhan kompetensi pada karyawan Fave 

Hotel Pasar Baru Jakarta tinggi. 

4.2.3 Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada Fave Hotel 

Pasar Baru Jakarta 

  Berdasarkan hasil analisis korelasi, menunjukan bahwa korelasi antara 

kompetensi dengan kinerja karyawan memiliki korelasi yang kuat, hal ini di 

tunjukan dengannilai korelasi (r) sebesar 0,765. Adapun regresi liniear sederhana 

antara kompetensi dengan kinerja karyawan ditunjukan dengan Y = 15,814 + 

0,482X. Persamaan tersebut menunjukan bahwa konstantas sebesar 15,814 artinya 

jika kompetensi sam dengan ol atau tidak ada perubahan, maka kinerja karyawan 

15,814. Kompetensi menunjukan regresi positif sebesar 0,482, artinya setiap 

peningkatan kompetensi sebesar 1, maka akan meningkatkan kinerja karyawan 

sebesar 0,482. Besar koefisien determinasi dari regresi liniear sederhana tersebut 

adalah sebesar 58,5%, hal ini menunjukan bahwa variabel kompetensi mampu 

menjelaskan variasi atau perubahan kinerja karyawan sebesar 58,5%, sementara 

sisanya 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini, seperti	   variabel	   disiplin	   kerja,	  motivasi,	   pelatihan,	   kepuasan	   kerja	   dan	  

kompensasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung dengan 

data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kemudian dianalisa bagaimana 

pengaruh penilaian kompetensi terhadap kinerja karyawan di Fave Hotel Pasar 

Baru Jakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kompetensi karyawan di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta berada pada kategori 

cukup tinggi, hal ini ditunjukan dengan tanggapan responden yang sebagian 

besar berada pada kategori cukup tinggi. Tanggapan responden mengenai 

kompetensi karyawan di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta dengan nilai tertinggi 

adalah pada dimensi keterampilan (skill) yang diukur dengan indikator 

kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan.  

2. Kinerja karyawan di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta berada pada kategori 

tinggi, hal ini ditunjukan dengan tanggapan responden yang sebagian besar 

berada pada kategori cukup tinggi. Tanggapan responden mengenai kinerja 

karyawan di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta dengan nilai tertinggi adalah pada 

dimensi inisiatif yang diukur dengan indikator keinginan bekerja untuk lebih 

baik. 

3. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Fave Hotel Pasar Baru 

Jakarta. Kesimpulan ini menunjukan bahwa apabila kompetensi mampu 

ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawan di Fave Hotel 

Pasar Baru Jakarta.  
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5.2   Saran  

5.2.1 Saran Untuk Penelitian Lebih Lanjut 

       Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran – 

saran yang dapat diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut :  

1. Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi sebagai variabel bebas 

(independen) sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan akan 

dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila menggunakan variabel 

lain seperti variabel disiplin kerja, motivasi, pelatihan, kepuasan kerja dan 

kompensasi. 

2. Penelitian ini dapat juga dilakukan pada obyek penelitian yang berbeda 

tidak terbatas hanya pada hotel dengan klasifikasi budget hotel. Untuk 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada hotel dengan klasifikasi hotel 

berbintang sehingga kemungkinan hasil penelitian akan berbeda. 

3. Penelitian ini dapat juga dilakukan pada obyek penelitian yang berbeda 

tidak terbatas hanya pada hotel. Untuk penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan pada perusahaan jasa lainnya seperti perbankan, perguuan 

tinggi, rumah sakit, asuransi, dan instansi pemerintah sehingga 

kemungkinan hasil penelitian akan berbeda. 
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5.2.2 Saran Untuk Manajemen 

  Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka saran – saran yang dapat 

diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Kompetensi karyawan di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta masih relatif 

cukup tinggi. Namun ditemukan beberapa indikator kompetensi karyawan 

di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta yang masih relatif lebih rendah. 

Sehingga sebaiknya manajemen Fave Hotel Pasar Baru Jakarta melakukan 

perhatian dan peningkatan kompetensi bagi karyawannya seperti 

pengetahuan dan pemahaman karyawan yan berhubungan dengan 

peraturan, prosedur, dan teknik yang berlaku di perusahaan, 

berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja, dan pelanggan secara tertulis 

dengan baik, berkomunikasi dengan pelanggan secara lisan, dan 

menghasilkan ide – ide baru dalam bekerja. 

2. Kinerja karyawan di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta yang harus 

mendapatkan perhatian dan peningkatan dari manajemen Fave Hotel 

Pasar Baru Jakarta seperti hasil kerja dari para karyawan, kekompakan 

dengan rekan kerja yang lainnya, berkreativitas dalam bekerja. 

3. Kompetensi memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan 

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta. Hasil penelitian ini juga menunjukan 

bahwa kinerja karyawan terutama pada dimensi inititif yang diukur 

dengan indikator kreativitas yang tinggi dalam bekerja  akan dapat 

ditingkatkan apabila Fave Hotel Pasar Baru Jakarta mampu meningkatkan 
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komunikasi dengan atasan, rekan kerja, dan juga pelanggan secara tertulis 

dengan baik.  
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KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA FAVE HOTEL PASAR BARU JAKARTA 

 

I. Identitas Responden 

Jenis Kelamin : 

Usia   : 

Jenjang Pendidikan : 

Bidang Pekerjaan : 

Lama Kerja  : 

II. Petunjuk Pengisian 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda (v) pada salah satu jawaban 

yang paling sesuai menurut Bapak / Ibu 

Keterangan : 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

KS = Kurang Setuju  

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

 

 



III. Daftar Pernyataan 

 
No 

 

 
Pernyataan 

 
STS  

 
TS 

 

 
KS  

 
S 
  

 
SS  

Kompetensi      
Pengetahuan      

1 
 

Saya mengetahui dan memahami 
pengetahauan di bidang yang saya 
kerjakan 

     

2 Saya memahami peraturan yang 
berlaku di tempat saya bekerja 

     

3 Saya memahami standar operasional 
prosedur di tempat saya bekerja 

     

4 Saya mengetahui dan memahami 
teknik kerja yang baru di tempat saya 
bekerja 

     

Keterampilan      
5 Saya mampu berkomunikasi dengan 

rekan kerja dan atasan saya secara 
tertulis dengan baik 

     

6 Saya mampu berkomunikasi dengan 
pelanggan secara tertulis dengan baik 

     

7 Saya mampu berkomunikasi dengan 
rekan kerja dan atasan saya secara 
lisan dengan jelas 

     

8 Saya mampu berkomunikasi dengan 
pelanggan secara lisan dengan jelas 

     

Sikap Kerja      
9 Saya mampu menghasilkan ide – ide 

baru dalam bekerja 
 

     

11 Saya mempunyai semangat yang 
tinggi dalam bekerja 

     



Kinerja      
Kuantitas Kerja      

1 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan 
tepat waktu 

     

2 Pekerjaan yang saya selesaikan 
seseuai dengan target perusahaan 

     

Kualitas Kerja      
3 Saya mampu menyelesaikan semua 

pekerjaan yang menjadi tanggung 
jawab saya 

     

4 Saya mammpu mengerjakan tugas 
pekerjaan saya sesuai standar 
operating procedure 

     

5 Hasil pekerjaan saya di terima dengan 
baik oleh atasan dan rekan kerja 

     

Kerja Sama      
6 Saya bisa bekerja sama dengan rekan 

kerja yang lain 
     

7 Saya bisa membantu karyawan lain 
yang sedang sibuk 

     

Inisiatif      
8 Saya memiliki kreativitas yang tinggi 

dalam bekerja 
     

9 Saya ingin bekerja dengan lebih baik 
dari yang saya kerjakan saat ini 

     

 



 Lampiran 2 
 
 

  MANAJEMEN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS 
WINAYA MUKTI 

  
2019 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

Narasumber : Ricca 

Jabatan  : Human Resources Leader 

  Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

 

DRAFT WAWANCARA 

No Pertanyaan  
1 Bagaimana gambaran umum Fave Hotel Pasar Baru Jakarta  yang meliputi: 

Profil , Sejarah serta Visi & Misi? 
2 Bagaimana Struktur Organisasi yang ada di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta? 
3 Fasilitas apa saja yang di tawarkan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta kepada 

para pelanggan? 
4 Apakah ada permasalahan yang ditemukan dalam mengelola Sumber Daya 

Manusia Fave Hotel Pasar Baru Jakarta? 
5 Bagaimana pelaksanaan penilaian kompetensi karyawan yang dilakukan di 

Fave Hotel Pasar Baru Jakarta? 
6 Metode apa yang digunakan dalam proses penilaian kompetensi karyawan 

di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta? 
7 Apakah setiap karyawan mempunyai sertifikat kompetensi di setiap bagian 

yang dikerjakannya? 
8 Bagaimana gambaran kinerja karyawan di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta? 
9 Bagaimana pelayanan yang di berikan karyawan Fave Hotel Pasar Baru 

Jakarta kepada  para pelanggan? 
10 Bagaimana karyawan Fave Hotel Pasar Baru Jakarta dalam menyikapi 

keluhan para pelanggan? 
 



 
 

SURAT KETERANGAN 
PENELITIAN 

 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Ricca 

Jabatan  : Human Resources Coordinator 

Perusahaan : Fave Hotel Pasar Baru Jakarta 

 

Dengan ini menerangkan bahwa : 

Nama   : Lia Purwatty 

NPM  : 4122.4.18.11.0070 

Fakultas : Ekonomi dan Business 

Universitas  : Universitas Winaya Mukti Bandung 

 

Adalah benar telah melakukan penelitian di Fave Hotel Pasar Baru Jakarta, sejak 

tanggal 30 July 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019.  

 

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

                                 Jakarta, 29 Oktober 2019 

 

 

Ricca 

    Human Resources Coordinator 



X	  1 X	  2 X	  3 X	  4 X	  5 X	  6 X	  7 X	  8 X	  9 X	  10 Y	  1 Y	  2 Y	  3 Y	  4 Y	  5 Y	  6 Y	  7 Y	  8 Y	  9

1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 15 3 3 5 5 3 4 2 4 3 32

2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 15 3 3 4 4 2 5 2 2 5 30

3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 20 2 1 2 4 1 2 4 3 3 22

4 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 2 2 3 3 2 4 4 3 3 26

5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 23 3 2 2 2 3 3 1 1 3 20

6 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 23 3 2 3 3 2 2 2 1 3 21

7 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 25 3 2 3 3 2 3 2 2 3 23

8 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 25 1 4 2 5 4 4 2 2 3 27

9 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 26 2 3 2 2 3 2 4 4 2 24

10 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 27 3 3 3 3 2 3 2 2 3 24

11 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 28 3 5 5 2 2 4 4 4 3 32

12 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 28 3 5 4 4 3 4 2 2 3 30

13 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 29 3 5 5 3 4 4 2 2 4 32

14 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 29 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32

15 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 32 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29

16 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 32 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31

17 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 35 5 4 5 3 3 3 4 4 4 35

18 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 35 5 5 4 3 3 3 4 4 4 35

19 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 36 5 4 4 3 3 3 4 4 4 34

20 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 36 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36

21 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 37 4 4 4 4 3 3 4 5 4 35

22 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 37 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33

23 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 38 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33

24 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 38 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34

25 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35

26 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35

27 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 4 3 4 4 5 5 5 3 4 37

28 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 4 3 5 5 4 4 5 3 4 37

29 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 44 5 3 3 4 4 4 5 5 5 38

30 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 45 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38

DATA	  TABULASI

No	  
Responden

KOMPETENSI KINERJA	  KARYAWANTOTAL	  X	   TOTAL	  Y	  



CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Total_X 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 

 

 
 
Correlations 
 

Notes 

Output Created 14-DEC-2019 23:40:47 

Comments  
Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
30 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data 

for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X8 X9 X10 Total_X 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.09 

 

 

 

 

 

 

 



 
Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6      

X1 Pearson 

Correlation 
1 .794** .847** .847** .866** .866** 

     

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000      

N 30 30 30 30 30 30      

X2 Pearson 

Correlation 
.794** 1 .916** .868** .881** .881** 

     

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000      

N 30 30 30 30 30 30      

X3 Pearson 

Correlation 
.847** .916** 1 .865** .882** .846** 

     

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000      

N 30 30 30 30 30 30      

X4 Pearson 

Correlation 
.847** .868** .865** 1 .849** .931** 

     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000      

N 30 30 30 30 30 30      

X5 Pearson 

Correlation 
.866** .881** .882** .849** 1 .828** 

     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000      

N 30 30 30 30 30 30      

X6 Pearson 

Correlation 
.866** .881** .846** .931** .828** 1 

     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000       

N 30 30 30 30 30 30      

X7 Pearson 

Correlation 
.858** .843** .904** .862** .825** .825** 

     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000      

N 30 30 30 30 30 30      

X8 Pearson 

Correlation 
.753** .931** .881** .856** .865** .784** 

     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000      

N 30 30 30 30 30 30      

X9 Pearson 

Correlation 
.890** .871** .854** .964** .872** .959** 

     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000      



N 30 30 30 30 30 30      

X10 Pearson 

Correlation 
.789** .952** .898** .862** .891** .891** 

     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000      

N 30 30 30 30 30 30      

Total

_X 

Pearson 

Correlation 
.903** .957** .951** .950** .935** .939** 

     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000      

N 30 30 30 30 30 30      

 

Correlations 

 X7 X8 X9 X10 Total_X 

X1 Pearson Correlation .858** .753** .890** .789** .903** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

X2 Pearson Correlation .843** .931** .871** .952** .957** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

X3 Pearson Correlation .904** .881** .854** .898** .951** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

X4 Pearson Correlation .862** .856** .964** .862** .950** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

X5 Pearson Correlation .825** .865** .872** .891** .935** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

X6 Pearson Correlation .825** .784** .959** .891** .939** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

X7 Pearson Correlation 1 .812** .828** .821** .914** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

X8 Pearson Correlation .812** 1 .854** .844** .920** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

X9 Pearson Correlation .828** .854** 1 .863** .955** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 



N 30 30 30 30 30 

X10 Pearson Correlation .821** .844** .863** 1 .942** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 

Total_X Pearson Correlation .914** .920** .955** .942** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Total_Y 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

 
 
Correlations 
 

Notes 

Output Created 14-DEC-2019 23:41:32 

Comments  
Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
30 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data 

for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

Y8 Y9 Total_Y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.10 

 



Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6     

Y1 Pearson 

Correlation 
1 .414* .495** .039 .372* .130 

    

Sig. (2-tailed)  .023 .005 .838 .043 .495     

N 30 30 30 30 30 30     

Y2 Pearson 

Correlation 
.414* 1 .591** .020 .456* .394* 

    

Sig. (2-tailed) .023  .001 .918 .011 .031     

N 30 30 30 30 30 30     

Y3 Pearson 

Correlation 
.495** .591** 1 .214 .262 .515** 

    

Sig. (2-tailed) .005 .001  .257 .161 .004     

N 30 30 30 30 30 30     

Y4 Pearson 

Correlation 
.039 .020 .214 1 .318 .456* 

    

Sig. (2-tailed) .838 .918 .257  .086 .011     

N 30 30 30 30 30 30     

Y5 Pearson 

Correlation 
.372* .456* .262 .318 1 .477** 

    

Sig. (2-tailed) .043 .011 .161 .086  .008     

N 30 30 30 30 30 30     

Y6 Pearson 

Correlation 
.130 .394* .515** .456* .477** 1 

    

Sig. (2-tailed) .495 .031 .004 .011 .008      

N 30 30 30 30 30 30     

Y7 Pearson 

Correlation 
.478** .162 .241 .113 .317 .119 

    

Sig. (2-tailed) .008 .392 .200 .554 .088 .532     

N 30 30 30 30 30 30     

Y8 Pearson 

Correlation 
.495** .305 .312 .103 .176 .019 

    

Sig. (2-tailed) .005 .101 .094 .589 .353 .919     

N 30 30 30 30 30 30     

Y9 Pearson 

Correlation 
.690** .291 .434* .362* .421* .517** 

    

Sig. (2-tailed) .000 .118 .017 .049 .020 .003     

N 30 30 30 30 30 30     



Total

_Y 

Pearson 

Correlation 
.729** .653** .705** .414* .657** .588** 

    

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .023 .000 .001     

N 30 30 30 30 30 30     

 

Correlations 

 Y7 Y8 Y9 Total_Y 

Y1 Pearson Correlation .478** .495** .690** .729** 

Sig. (2-tailed) .008 .005 .000 .000 

N 30 30 30 30 

Y2 Pearson Correlation .162 .305 .291 .653** 

Sig. (2-tailed) .392 .101 .118 .000 

N 30 30 30 30 

Y3 Pearson Correlation .241 .312 .434* .705** 

Sig. (2-tailed) .200 .094 .017 .000 

N 30 30 30 30 

Y4 Pearson Correlation .113 .103 .362* .414* 

Sig. (2-tailed) .554 .589 .049 .023 

N 30 30 30 30 

Y5 Pearson Correlation .317 .176 .421* .657** 

Sig. (2-tailed) .088 .353 .020 .000 

N 30 30 30 30 

Y6 Pearson Correlation .119 .019 .517** .588** 

Sig. (2-tailed) .532 .919 .003 .001 

N 30 30 30 30 

Y7 Pearson Correlation 1 .720** .336 .640** 

Sig. (2-tailed)  .000 .070 .000 

N 30 30 30 30 

Y8 Pearson Correlation .720** 1 .278 .631** 

Sig. (2-tailed) .000  .136 .000 

N 30 30 30 30 

Y9 Pearson Correlation .336 .278 1 .718** 

Sig. (2-tailed) .070 .136  .000 

N 30 30 30 30 

Total_Y Pearson Correlation .640** .631** .718** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 
 



*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

 

 
 
Reliability 
 
 

 
Notes 

Output Created 14-DEC-2019 23:49:25 

Comments  
Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
30 

Matrix Input  
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X8 X9 X10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.03 

 

 
 



Scale: ALL VARIABLES 
 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.983 10 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reliability 
Notes 

Output Created 14-DEC-2019 23:53:06 

Comments  
Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
30 

Matrix Input  
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

Y8 Y9 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.813 9 
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