
 

RINGKASAN 

Penelitian ini bermaksud mengisi kesenjangan pembahasan ilmiah di bidang 
kompetensi individu dengan mengkaji secara mendalam faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi terbentuknya kompetensi dan faktor-faktor pembentuk kinerja individu 
serta apakah penguasaan kompetensi individu benar-benar mempengaruhi kinerjanya. 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh dari faktor-
faktor yang membentuk tingkat penguasaan kompetensi seseorang, faktor-faktor yang 
membentuk kinerja karyawan dan hubungan antara kompetensi seseorang dengan 
kinerjanya. Secara rinci tujuan penelitian adalah :   

1. Menganalisis faktor-faktor yang membentuk penguasaan kompetensi seseorang.  
2. Menganalisis faktor-faktor yang membentuk setiap kategori kompetensi seseorang. 
3. Menganalisis pengaruh masing-masing kategori kompetensi seseorang terhadap 

pencapaian kinerjanya.  
4. Menganalisis faktor-faktor yang membentuk kinerja kayawan secara keseluruhan.  

 
Dari studi pustaka dan kajian penelitian terdahulu, enam indikator terindentifikasi 

sebagai indikator pembentuk kompetensi lunak, empat indikator sebagai pembentuk 
kompetensi keras dan empat indikator sebagai pembentuk kinerja karyawan. Hubungan 
antar peubah dan indikator pembentuknya dianalisa dengan metode SEM (Structural 
Equation Modelling) program AMOS5, dengan hasil sebagai berikut: 

Pengukuran pembentuk peubah laten kompetensi lunak, memiliki reliabilitas 
yang baik dengan nilai alpha = 0,82. Pengukuran pembentuk peubah laten kompetensi 
keras dinyatakan reliabel dengan nilai alpha = 0,71. Sedangkan pengukuran pembentuk 
peubah laten kinerja, juga menunjukan reliabilitas yang baik dengan nilai Alpha = 0,85.  

Validitas pengukuran pembentuk peubah laten kompetensi lunak dan kompetensi keras 
juga didasarkan atas landasan teori bahwa kompetensi meliputi karakteristik mendasar 
yang terbentuk sejak lahir, sikap, motif, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, hasil 
pembelajaran baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan dan kejelasan akan apa 
yang diharapkan dari tugas pekerjaannya  (McBer, 1996; Spencer and Spencer, 1993; 
Tate, 1995; Bourgault, 2006). Untuk itulah indikator pembentuk kompetensi lunak 
dijabarkan meliputi unsur nilai dalam keluarga, lingkungan sosial, pandangan hidup, 
usia, mentor dan pendidikan formal. Sedangkan indikator pembentuk kompetensi keras 
meliputi pelatihan kerja, pengalaman kerja, uraian pekerjaan, dan kejelasaan akan 
target yang harus dihasilakn dari tugas pekerjaan dimaksud.  

 

Validitas pengukuran pembentuk peubah laten kinerja  juga didasarkan atas teori 
kinerja individu yang pada intinya menyatakan bahwa kinerja individu adalah fungsi dari 
bakat, motif dan dukungan luar (Mathis and Jackson, 2003), sedangkan kinerja diukur 
dari hasil nyata sesuai dengan standar kerja dan proses kerja yang telah ditetapkan 
sebelumnya (Mangkuprawira, 2008). 



 

Secara umum hubungan antar semua peubah adalah nyata dengan nilai t > 2, 
kecuali peubah usia (X4) terhadap kompetensi lunak  0,03 (0,33). 

Indikator pembentuk peubah laten kompetensi lunak  

Tiga indidator yang paling kuat membentuk kompetensi lunak adalah :  

(1) Komitmen mencapai tujuan hidup (X32)  0,6 (8,1). Artinya bahwa dorongan dari 
dalam individu untuk sukses mencapai tujuan hidupnya akan membentuk mutu diri 
sedemikian rupa sehingga sikap dan motifnya cenderung positif untuk melaksanakan 
pekerjaan sebaik mungkin guna meraih kesuksesannya. Banyak kajian yang 
menyimpulkan hal senada dimana motivasi menjadi faktor penting dalam kinerja 
(Mangkuprawira, 2008) 

(2) Disiplin dalam keluarga (X13)  0,59 (7,9). Ajaran dan nilai-nilai disiplin yang 
diterapkan dalam keluarga semasa seseorang tumbuh menjadi faktor penting 
membentuk kompetensi lunak yang pada akhirnya membuat individu bersangkutan 
menjadi lebih memiliki pengalaman dan keterampilan dalam menghadapi 
permasalahan kehidupan.  

(3) Peran sosial yang dimainkan (X22)  0,57 (7,7). Jelas bahwa pergaulan sosial dan 
peran aktif dalam lingkungan sosial memberikan andil dalam membentuk 
kempetensi lunak khususnya dalam cara-cara berinteraksi dan berkomunikasi. 

Indikator pembentuk peubah laten kompetensi keras 

Tiga indikator yang paling kuat membentuk kompetensi keras adalah:  

(1) Target kerja yang terdiskripsikan secara jelas dan terukur baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif (X103)  0,65 (8,7); (X102)  0,58 (7,8). Meskipun sering 
dikesankan sebagai hal kecil, nampak jelas bahwa agar karyawan dapat berkinerja 
maksimal, peran dari penentuan target kerja yang jelas dan terukur adalah sangat 
penting. Individu akan dengan sendirinya mengarahkan kemampuan dan upaya 
belajarnya untuk mencapai target yang ditetapkan.  

(2) Mutu program pelatihan (X72)  0,62 (8,4). Hasil ini menyarankan pentingnya 
program pelatihan yang bermutu dan relevan menunjang kompetensi karyawan dan 
lebih penting dari sekedar jumlah jam pelatihan kerja.  

(3) Pengalaman kerja yang relevan (X82)  0,56 (7,6). Cukup terbukti bahwa relevansi 
pengalaman kerja lebih penting dari lamanya pengalaman kerja seseorang (X81), 
memberikan petunjuk dalam seleksi karyawan dan atau promosi karyawan 
hendaknya dalam melihat unsur pengalaman kerja lebih dilihat unsur relevansinya 
dibandingkan dengan lama masa kerja.  

Indikator pembentuk peubah laten kinerja 



 

Secara berurutan, ke 4 (empat) indikator kinerja yang paling nyata membentuk 
kinerja adalah:  

Hasil kerja (Z21)  0,77 (10,4); proses menjalankan prosedur kerja (Z22)  0,73 
(9,9); keterlibatan dalam pekerjaan (Z12)  0,72 (9,8) dan kepuasan kerja (Z11)  0,71 
(9,5). Jelas hal ini mengindikasikan bahwa memang hasil akhir pekerjaan adalah yang 
paling utama, akan tetapi sangat penting untuk melihat proses menjalankan kerja karena 
dapat terjadi bahwa karyawan menghasilkan hasil kerja yang baik meskipun hanya 
karena faktor keberuntungan tanpa harus melakukan pekerjaan dengan benar. Dari 
analisa Regresi Logistik (Order Logit) juga mendukung hasil ini dimana disimpulkan 
bahwa hasil kerja ditentukan oleh proses kerja, kepuasaan kerja dan keterlbatan dalam 
pekerjan  R2 = 0,34. 

Kompetensi lunak (Y1)  terbukti lebih nyata berhubungan dengan kinerja (Z) - 
0,65 – (8,8) dibandingkan dengan kompetensi keras (Y2) terhadap kinerja (Z) - 0,57 – 
(7,7). Hal demikian mendukung teori yang selama ini ada, dimana dikatakan bahwa 
kompetensi keras hanyalah threshold competency atau prasyarat untuk dapat 
melakukan pekerjaan, sedangkan kompetensi lunak merupakan differentiating 
competency yang membedakan seseorang akan berkinerja lebih baik dibandingkan 
dengan yang lain (McBer, 1996). Hasil ini menyarankan bahwa untuk mendapatkan hasil 
optimal dari kinerja karyawan, maka dari mulai pemilihan karyawan hendaknya sudah 
dipertimbangkan unsur-unsur yang mengindikasikan pembentukan kompetensi lunak 
karena untuk peningkatan kompetensi keras terlihat lebih mudah dengan pelatihan, 
penjabaran tugas dan penentuan target kerja yang terukur. Sedangkan kompetensi 
lunak mengandung unsur karakteristik mendasar yang harus ditelusuri secara cermat 
dari semua aspek kehidupan karyawan bersangkutan. 

Model hubungan antar peubah, setelah dilakukan modifikasi dari model multi-
dimensi ke model hubungan uni-dimensi, dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai 
suatu model yang relevan dan secara baik menggambarkan fenomena yang ada serta 
mengkonfirmasi teori terkait, dengan hasil uji statistik SEM sebagai berikut: CMIN/DF: 2, 
p = 0,000; CFI: 0,7;                 RMSEA: 0,09, p = 0,000.Hasil tersebut dinyatakan baik 
berdasarkan kriteria CMIN/DF = antara 1 – 3 (Carmines and McIver, 1981, dalam 
Ferdinand, 2000). CFI = mendekati 1 (McDonald and Marsh, 1990, dalam Ferdinand, 
2000). RMSEA = sebaiknya tidak  > 0,1 (Browne and Cudeck, 1993, dalam Ferdinand, 
2000). 

 

Kata kunci: Kompetensi lunak, kompetensi keras, kinerja, kepuasan kerja, keterlibatan 
kerja, hasil kerja, proses kerja.  

 

 


