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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian dan Karakteristik Kompetensi 

Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata competence yang artinya 

kecakapan, kemampuan, dan wewenang (Scale, 1975). Adapun secara etimologi, 

kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang 

pemimpin  atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang 

baik. Menurut Spencer dan Spenser (1993), mengatakan kompetensi adalah suatu 

yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil 

yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Karakteistik dasar kompetetensi berarti 

kemampuan adalah sesuatu yang kronis dan dalam bagian dari kepribadian 

seseorang dan dapat diramalkan perilaku di dalam suatu tugas pekerjaan.
23

 

Menurut Miller, Rankin and Neathey (2001) mengartikan kompetensi 

sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan seseorang agar 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Menurut Boytatzis (1982) mengartikan kompetensi 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. 

Sedangkan menurut Woodrufe (1991) and Woodruffe (1990) mereka 

membedakan antara pengertian competence dan competency yang diartikan 

sebagai konsep yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu menunjukkan 
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“wilayah kerja di mana orang dapat menjadi kompeten atau unggul” sedangkan 

competency merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu 

menunjukkan “dimensi perilaku yang melandasi prestasi yang unggul 

(competent). 
24

 

Secara umum, dalam kamus bahasa, kedua istilah dapat saling dipertukarkan 

dan bermakna “ an ability to do something or for a task.” Dari situ dapat 

dikatakan bahwa seseorang “Mempunyai kompetensi untuk mengelola pekerjaan” 

atau secara  lebih spesifik, “Mempunyai kompetensi untuk merencanakan 

serangkaian aktivitas untuk mencapai target.” Disini kompetensi merujuk pada 

kemampuan secara umum untuk menjalankan sebuah job atau bagian dari sebuah 

job secara kompeten, misalnya kompetensi pada fungsi perencanaan. Selain itu, 

Istilah ini juga digunakan untuk mengatakan hal-hal yang dapat menimbulkan 

kemampuan itu, misalnya orientasi efesiensi. Dalam arti kedua ini, istilah 

“Kompetensi merujuk pada salah satu rangkaan perilaku yang harus 

ditunjukkan”.
25

 

Kompetensi adalah sumber daya atau instrumen yang dapat digunakan 

pekerja untuk meningkatkan kualitas keputusan dan tindakan yang pada akhirnya 

dapat melipatgandakan dampak positif dari keputusan dan tindakan tersebut 

(Sanerya Hendrawan, et.al 2012:16). Dilihat dari disiplin perilaku organisasi, 

kompetensi bersama dengan komitmen termasuk pada kelompok faktor 
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karakteristik individu anggota organisasi. Kreitner dan Kinicki (2003), konsep 

kompetensi dipahami sebagai gabungan dari kemampuan dan ketrampilan.  

Wood, Wallace dan Zeffane (2001), Robbins dan Judge (2007), serta Harris 

(2000) dalam Marliana Budhiningtyas W (2011) menjelaskan konsep kompetensi 

sebagai gabungan dari bakat (attitude) dan kemampuan (ability). Bakat 

menunjukkan kapabilitas untuk belajar sesuatu, sifatnya potensial. Sedangkan 

kemampuan merujuk pada kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas 

dalam suatu pekerjaan.
26

 

Kompetensi ditentukan pada orang-orang yang diklarifikasikan sebagai 

berkinerja unggul atau efektif. Yang dimaksud kinerja unggul adalah kinerja di 

atas rata-rata. Biasanya mereka adalah sepuluh persen karyawan terbaik. Tujuan 

dari pendekatan ini adalah untuk menggunakan karakteristik karyawan berkinerja 

unggul sebagai patokan untuk menyeleksi dan mengembangkan karyawan. Dalam 

bisnis, penggunaan kompetensi menjadi penting. 

Apabila kita mengetahui karakteristik yang dapat membuat karyawan 

berkinerja unggul, maka kita dapat membuat keputusan yang lebih baik pada ssaat 

memperkerjakan dan menempatkan karyawan.
27

  

Karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spenser (1993), terdapat 

lima aspek, yaitu: 

1) Motives, adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten 

berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya, orang 
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memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan 

tujuan-tujuan yang memberikan tantanan pada dirinya dan 

bertanggung jawab penuh untuk mencapai  tujuan tersebut serta  

mengarapkan feedback untuk memperbaiki dirinya.  

2) Traits, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau 

bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. 

Misalnya, percaya diri, kontrol diri, stres, atau ketabahan. 

3) Self concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 

Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk 

mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang 

menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang 

yang dinilai menjadi pemimpin seyogyanya memiliki perilaku 

kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang Leadership 

ability. 

4) Knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang 

tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor 

atas tes pengetahuan sering gagal untuk memprediksi kinerja 

individu karena skor tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan 

dan keahlian seperti apa seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. 

Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta tes untuk melihat 

apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki. 
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5) Skills, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu 

baik secara fisik maupun mental. Misalnya, seorang programer 

komputer membuat suatu program yang berkaitan dengan  

keahliannya.
28

 

Menurut Prof. Mc.Clelland dan kawan-kawan, membedakan karakteristik 

kompetensi dalam lima komponen, yaitu: 

1. Knowledge (pengetahuan). Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki 

oleh seseorang tentang hal spesifik. Knowledge (pengetahuan) adalah 

sebuah kompetensi yang kompleks. Angka (nilai) hasil yang diperoleh 

seseorang dalm tes-tes pengetahuan seringkali gagal meramalkan prestasi 

kerjanya dalam melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya tes-tes tersebut 

tidak berhasil mengukur pengetahuan dan skill sebagaimana mereka 

sebenarnya digunakan dalam pekerjaan.   

2. Skill (keahlian/keterampilan), skill adalah kemampuan untuk melakukan 

sebuah tugas tertentu bersifat fisik atau mental.  

3. Motive adalah hal-hal yang seseorang secara konsisten selalu dipikirkan 

atau diinginkan yang kemudian mendorongnya melakukan sebuah 

tindakan. Hal ini menggambarkan bahwa oang-orang yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi akan secara konsisten selalu menetapkan 

sassaran/ target kerja yang menantang untuk dirinya sendiri, menerima 

tanggung jawab untuk mencapainya dan menggunakan  umpan balik 

yang diterima untuk berprestasi lebih baik.  
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4. Traits adalah ciri-ciri (karakteristik) individu khusus bersifat fisik dan 

juga emosional (reaksi yang konsisten terhadap situasi-situasi dan 

informasi).  

5. Self Concept (konsep diri). Konsep diri adalah sikap, nilai dan citra diri 

yang dimiliki seseorang. Konsep diri terdiri dari: 

a. Rasa percaya diri. Yaitu keyakinan seseorang bahwa ia akan bisa 

berprestasi dalam situasi apapun.  

b. Nilai (value) yang dimilik seseorang adalah motive reaktif yang 

menentukan jawaban seseorang dalam jangka pendek dan terhadap 

situasi-situasi yang dihadapinya.
29

 

B.  Hubungan Kompetensi dengan Prestasi Kerja (Kinerja) 

Sebenarnya, hubungan antara kompetensi degan kinerja sangat erat sekali, 

hal ini tampak pada hubungan dari keduanya, yaitu hubungan sebab akibat 

(causally related). Oleh karena itu, menurut Spencer, hubungan antara kompetensi 

karyawan dengan kinerja adalah sangat erat dan penting sekali, relevansinya ada 

dan kuat akurat, bahkan mereka (karyawan) apabila ingin meningkatkan 

kinerjanya seharusnya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas 

pekerjaannya (the right man on the right job).  

Menurut Spencer, bahwa kompetensi mempunyai hubungan sebab-akibat 

(causally related) jika dikaitkan dengan kinerja seorang karyawan, serta 

kompetensi yang terdiri atas : motif, (motive), sifat (trait), konsep diri (self 

concept), dan keterampilan (skill), serta pengetahuan (knowledge), diharapkan 
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dapat memprediksikan perilaku seseorang sehingga pada akhirnya dapat 

memprediksi kinerja orang tersebut. Kompetensi selalu mengandung maksud dan 

tujuan tertentu yang merupakan dorongan motif atau sifat (trait) yang 

menyebabkan suatu tindakan seseorang untuk memperoleh suatu hasil.
30

 

C. Kompetensi dalam Pandangan Islam 

Kompetensi dalam Islam, bahwa Islam memandang keberadaan individu 

dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan organisasi 

sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Perubahan 

lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap 

fenomena perubahan tersebut, bahkan Sayyidina Ali r.a. pernah berkata 

“kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak 

terorganisir”. Kata terorganisir mengandung makna tersusun dengan pola 

rencana yang matang dan dihuni oleh individu-individu yang berkualitas 

menganalisis dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-langkah 

guna menghadapi kondisi tersebut.
31

 

Pengembangan individu berbasis kompetensi dilakukan agar dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan 

standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan 

setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan 

perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan 

kemampuan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki karyawan secara individual 

harus mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen. Dengan 
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kata lain, kompetensi yang dimiliki individu dapat mendukung sistem kerja 

berdasarkan tim.
32

 

ٍۡ هَُى أَۡهَدٰي َسبِيٗلا  ًَ ًٰ َشاِكهَتِهِۦ فََربُُّكۡى أَۡعهَُى بِ ُم َعهَ ًَ   ٤٨قُۡم ُكّمّٞ يَۡع

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-

masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 

jalannya.
33

 

 

D. Pengetian Kemampuan  

Kemampuan (ability) merujuk ke suatu kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Itulah penilaian dewasa ini 

akan apa yang dapat dilakukan seseorang
34

 Di dalam kamus bahasa Indonesia, 

kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup, 

melakukan sesuatu, dapat, mempunyai harta berlebihan). Kemampuan adalah 

suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Sesorang dikatakan mampu apabila 

ia tidak melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Menurut Chaplin ability 

(kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga 

(daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Robbins 

kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan 

hasil latihan atau praktek. Adapun menurut Akhmat Sudrajat, ability adalah 

menghubungkan kemampuan dengan kata kecakapan. Setiap individu memiliki 

kecakapan yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan. Kecakapan ini 
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mempengaruhi potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Proses pembelajaran 

yang mengharuskan siswa mengoptimalkan segala kecakapan yang dimiliki.
35

 

Berikut ini adalah berbagai pendapat kemampuan (ability) menurut para 

ahli, yaitu :  

a. Menurut Gordon : kemampuan adalah kemampuan kognitif untuk 

melakukan fungsi-fungsi pekerjaan. 

b. Menurut Robbins : kemampuan adalah kapasitas seseorang dalam 

mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan (ability) adalah kapasitas seseorang dalam 

mengerjakan berbagai macam pekerjaan.  

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, kemampuan seseorang yang menjadi objek 

kewirausahaan meliputi :  

a. Kemampuan merumuskan tujuan hidup/usaha.  

b. Kemampuan memotivasi diri.  

c. Kemampuan berinisiatif.  

d. Kemampuan untuk membentuk modal uang atau barang modal (capital 

goods)  

e. Kemampuan untuk mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu 

tepat waktu. 

f. Kemampuan mental yang dilandasi dengan agama. 
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g. Kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari 

pengalaman.
36

 

E. Indikator Ability (Kemampuan) 

Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa atau sanggup melakukan 

sesuatu yang harus dilakukan. Berikut adalah indikator ability atau 

kemampuan, yaitu :  

a. Memiliki pengetahuan usaha (self knowledge), yaitu memiliki 

pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan atau ditekuni. 

b. Memiliki imajinasi atau khayalan (imagination), yaitu memiliki 

imajinasi, ide, dan perspektif serta tidak mengandalkan sukses 

masa lalu.  

c. Memiliki pengetahuan praktik (practical knowledge), yaitu 

memiliki pengetahuan praktis, misalnya pengetahuan teknik, 

desain, pemrosesan, pembukuan, administrasi, dan pemasaran. 

d. Memiliki kemampuan untuk menemukan (search ability), yaitu 

kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi.  

e. Memiliki kemampuan menghitung (computation ability), yaitu 

kemampuan berhitung dan memprediksi keadaan pada masa yang 

akan datang.
37
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F. Ability (Kemampuan)  Dalam Perspektif Islam  

Manusia diperintahkan untuk bekerja keras (istifragh ma fi al-wus’i), yakni 

mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan 

setiap pekerjaan yang baik dengan motivasi mendapatkan pahala dan pertolongan 

dari Allah, dalam penekanan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara 

benar dan baik. Istifragh ma fil wus’i dapat juga diartikan sebagai mobilisasi serta 

optimalisasi sumber daya, sebab Allah SWT telah menyediakan fasilitas segala 

sumber daya yang diperlukan melalui hukum taskhir, yakni menundukkan seluruh 

isi langit dan bumi untuk manusia, tinggal peran manusia sendiri dalam 

memobilisasi serta mendayagunakannya secara optimal dalam rangka 

melaksanakan apa-apa yang ridhai Allah SWT. Rosulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya Allah senang jika seorang diantara kamu mengerjakan sesuatu 

pekerjaan dengan tekun” (Mursi, 1997: 38). 
38

Dalam ajaran islam, dikemukakan 

bahwa Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya untuk 

kelangsungan mahluknya. dalam firman Allah sebagai berikut: 

ٍۡ َخۡهفِهِ  هُۥنَ  ٍِ يََدۡيِه َوِي ٍۢ بَۡي تّٞ يِّ ٍۡ أَۡيِر  ۥيَۡحفَظُىََهُ  ۦُيَعقِّبَٰ ٌّ  ٱلّلِه ِي ََل يَُغيُِّر َيا بِقَۡىٍو  ٱلّلَ إِ

ًٰ يَُغيُِّروْا َيا بِأََفُِسِهۡىه َوإَِذٓا أََراَد  ا فََٗل َيَرّد نَهُ  ٱلّلُ َحتّ ٍ  ۥ  بِقَۡىٖو ُسٓىءا  ُدوَِهِۦَوَيا نَهُى يِّ

  ١١ِيٍ َواٍل 
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 Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

Untuk mengungkap dan mengubah hidupnya, manusia telah diberi 

kelengkapan dan kesempurnaan berupa akal dan pikiran untuk digunakan 

dalam berusaha, belajar, berpikir, dan bertindak untuk mengungkap segala 

sesuatu yang diciptakan-Nya. 

G. Pengertian Skill (Keterampilan) 

Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan ide dan 

kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi 

lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. 

Ada juga pengertian lain yang mendefinisikan bahwa skill adalah suatu 

kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga 

tercapai hasil kerja yang diinginkan.
39

 Berikut ini adalah berbagai pendapat 

tentang skill menurut para ahli, yaitu :  

a. Menurut Gordon, skill adalah kemampuan untuk mengoperasikan 

pekerjaan secara mudah dan cermat. 

                                                             
39

 Tommy Suprapto, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, MedPress, 

Yogyakarta, Cet. 8, 2009, hlm. 135. 



56 
 

 
 

b. Menurut Nadler, skill kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat 

diartikan sebagai implikasi dari aktifitas.  

c.  Menurut Higgins, skill adalah kemampuan dalam tindakan dan 

memenuhi suatu tugas.  

d. Menurut Iverson, skill adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan 

secara mudah dan tepat. Jika disimpulkan, skill berati kemampuan 

untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat.
40

 

 

H. Indikator Skill 

Indikator Skill Gibb dalam fitriati dan hermiati menyatakan, “the process 

of enterpreneurship includes behaviors, skills and attributes belonging to a 

person in enterpreneurial education”. Yang berarti bahwa proses 

kewirausahaan meliputi perilaku, keterampilan dan atribut yang dimiliki 

seseorang dalam pendidikan kewirausahaan. Dalam mengembangkan perilaku 

kewirausahaan, diperlukan proses yang mencakup identifikasi sifat-sifat yang 

berhubungan dengan kewirausahaan. Baik dalam keterampilan dan atribut yang 

melekat dalam kewirausahaan. Berikut adalah indikator keterampilan, yaitu : 

a. Technical skills Sejumlah wirausahawan yang sukses memiliki 

kompetensi dalam mengelola operasional, diluar dasar produksi produk 

atau layanan. Termasuk keterampilan mengelola rantai pasokan dan 

mempunyai pengetahuan tentang teknologi baru.  
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b. Management Skills Ketermpilan ini meliputi perencanaan dan 

pengorganisasian, mengidentifikasi pelanggan dan saluran distribusi, 

mengelola sumber daya dan keterampilan mengatur di tempatyang tepat 

dan struktur system control. Keteranpilan ini termasuk keterampilan 

tingkat tinggi, seperti mencari pemecahan masalah, keterampilan untuk 

membangun kemampuan inti dan keterampilan menangani karyawan 

secara efektif.  

c.  Enterpreneurship Skills Keterampilan ini meliputi perencanaan bisnis, 

peka terhadap peluang, analisis lingkungan bisnis dan keterampilan 

mengakses keahlian eksternal.  

d. Personal Maturity Skills Keterampilan ini meliputi kesadaran diri, 

keterampilan merefleksikan apa yang terjadi, mengenali dan 

memperbaiki kelemahan, bertanggung jawab untuk memecahkan 

maslah dan mampu menghasilkan solusi.
41

 

I. Skill Dalam Perspektif Islam 

  Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha adalah Skill atau 

keahlian, kepandaian dan keterampilan. Tanpa Skill, dapat dibayangkan 

banyaknya problem yang dihadapi dalam dunia usaha. Apalagi bila usaha yang 

ditangani itu merupakan usaha yang memiliki kapital besar dengan lapangan 

operasi yang luas.
42

 Islam memberikan perhatian mengenai Skill atau 

keterampilan. Penguasaan keterampilan yang serba material merupakan 
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tuntutan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam melaksanakan tugas 

kehidupan. Al-Qur’an dan hadits menganjurkan agar umat islam menggali ilmu 

pengetahuan dan memperdalam keterampilan. Sebagaimana firman Allah SWT 

sebagai berikut :  

 

آ َءاتَٰىَك  َوٱۡبتَغِ  ًَ ٍَ  ٱۡۡلِٓخَرةَ   ٱنّدارَ  ٱلّلُ فِي يَا  َوََل تََُس ََِصيبََك ِي َۡ َوأَۡحِسٍ  ٱندُّ

 ٍَ آ أَۡحَس ًَ  َوََل تَۡبغِ  ٱلّلُ َك
ٌّ  ٱۡۡلَۡرِض  فِي  ٱۡنفََسادَ إِنَۡيَك  ََل يُِحبُّ  ٱلّلَ إِ

 ٍَ ۡفِسِدي ًُ   ٧٧ ٱۡن
 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan. 

          Sebagai seorang wirausaha, mengandalkan berpikir saja belumlah cukup 

untuk dapat mewujudkan suatu karya nyata. Karya hanya akan terwujud jika 

ada tindakan. Keterampilan merupakan tindakan raga untuk melakukan suatu 

kerja. Dari hasil kerja itulah baru dapat diwujudkan suatu karya, baik berupa 

produk maupun jas. Keterampilan dibutuhkan oleh siapa saja, termasuk 

kalangan pebisnis profesional. Sebagaimana firman Allah SWT yang berarti 

sebagai berikut :  

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 

sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan 
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persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang 

orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah 

mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan 

dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya 

(dirugikan)”.(al-Anfaal : 60).
43

           

J. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja berasal dari performance atau actual performance 

penampilan kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengetian kinerja adalah penampilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

disuguhkan oleh seseorang kepadanya. 
44

  

Kinerja, menurut Maier (1965) yang dikutip oleh Asad (1991) adalah 

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dibebankannya. 

Gilbert (1997) mendefenisikan kinerja adalah apa yang dikerjakan oleh seseorang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
45

 

Job performance/ kinerja adalah tingkat produktifitas seorang karyawan, 

relatif pada rekan kerjanya,  pada beberapa hasil dan perilaku yang terkait dengan 

tugas. Menurut Robbins (1999:259) mengatakan bahwa kinerja adalah banyaknya 

upaya yang dikeluarkan individu pada pekerjaannya. Sedangkan kinerja karyawan 

adalah tingkat dimana karyawan mencapai persyaratan pekerjaan (imamora dalam 

Riani,2008). 
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Perbedaan kinerja dapat terjadi karena perbedaan kemampuan (ability), 

keterampilan (skill) dan motivasi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kinerja 

seseorang dipertimbangkan sebagai fungsi dari kemampuan dan kemamuan. 

Tanpa kemamuan kerja, walau seseorang mempunyai kemampuan, maka 

kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
46

  

Menurut Soelaiman dalam bukunya Manajemen Kinerja (2007:279) 

memberikan pengertian atas kinerja adalah sebagai sesuatu yang dikerjakan dan 

dihasilkan dalam bentuk produk maupun jasa, dalam suatu periode tertentu dan 

ukuran tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang melalui kecakapan, 

kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian ia juga menjelaskan 

(2007:283) kinerja karyawan (employee performance) adalah tingkat terhadap 

para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.
47

 

Menurut Siswanto (2002:235), kinerja adalah prestasi yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

Kinerja juga dikenal dengan istilah karya seperti pengertian yang dikemukakan 

oleh Yuli (2005:114) “ Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik 

bersifat fisik ataupun material dan non fisik non material” . Definisi kinerja 

karyawan adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan 
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dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. (Mangkunegara, 2000:67).
48

 

Sedangkan kinerja pegawai dapat dilihat dari segi kecakapan, keterampilan, 

pengetahuan dan kesungguhan pegawai yang bersangkutan. Karena  kelangsungan 

hidup suatu organisasi tergantung salah satu di antaranya kinerja pegawainya 

dalam melaksanaan pekerjaan, karena pegawai merupakan unsur penting yang 

harus mendapatkan perhatian. Pencapaian tujuan  organisasi menjadi kurang 

efektif apabila kinerja pegawai tidak maksimal dan hal ini akan menimbulkan  

pemborosan bagi organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu prestasi kerja (kinerja) 

pegawai harus benar-benar diperhatikan.
49

 

K. Tujuan dan Sasaran Kinerja 

Tujuan dan sasaran kinerja disusun bersumber pada visi, misi, dan rencana 

strategi  suatu organisasi (Wibowo, 2009:41). Tujuan dan sasaran kinerja tidak 

lain adalah untuk menjamin agar proses kinerja dapat berlangsung seperti yang 

diharapkan dan tercapainya kinerja yang tinggi. 

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatya luas, 

tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi  tertentu dalam jangka 

waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah apresiasi. Kinerja merupakan tanggung 

jawab setiap individu terhadap pekerjaan, membantu mendefinisikan harapan 

kerja, mengusahakan kerangka kerja bagi supervisor  dan pekerja saling 
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berkomunikasi. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual 

dengan tujuan organisasi. 

Menurut Sheila J. Costello (1994:4), tujuan mengalir dari atas ke bawah, 

sedangkan  tangung jawab bergerak dari bawah ke atas. Diawali dengan 

membangun visi dan misi organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan tingkat atas. 

Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan kepada tujuan jangka panjang  

organisasi, selanjutnya tujuan jangka panjang tersebut ditindaklanjuti dengan 

tujuan tahunan. Tujuan tahunan ditindaklanjuti oleh tujuan devisi, bagian, seksi 

dan pada akhirnya oleh seluruh pegawai  secara berjenjang mulai dari pimpinan 

atas hingga pegawai.
50

 

 

L. Indikator Kinerja yang baik   

Mangkunegara (2001), menyatakan mengenai empat faktor kinerja pegawai 

sebagai standar penilaian kinerja, yaitu: 

1. Kualitas kerja, yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan dan 

kebersihan. 

2. Kuantitas kerja, meliputi output rutin dan non rutin (ektra) 

3. Keandalan, atau dapat tidaknya diandalkan, yakni dapat tidaknya 

mengikuti intruksi kemampuan, inisiatif, kehati-hatian serta kerajinan. 

4. Sikap yang meliputi sikap  pegawai lain, pekejaan serta kerja sama 

perusahaan. 
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M. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Menurut Timpe (1993), kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal yaitu: 

1. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam atau pegawai itu 

sendiri  seperti sikap, perilaku, dan kemampuan bekerja sosial fungsional 

dapat mempengaruhi kerja sehari-hari. 

2. Faktor ekternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan pegawai. 

Faktor ini dapat mempengaruhi kecakapan dan motivasi pekerja sosial 

fungsional. Timpe, menyatakan bahwa faktor eksternal yang menentukan 

tingkat kinerja karyawan adalah lingkungan, perilaku manajemen,  desain 

jabatan, penilaian kerja, umpan balik dan administrasi pengupahan. 

Menurut Mangkunegara (2001:67) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja (prestasi kerja) adalah: 

1. Faktor kemampuan (ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

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

Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas  rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan.  Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan 

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 
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2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) 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 pegawai 

harus sikap mental yang secara psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan, dan 

situasi), artinya seorang pegawai harus siap secara mental, mampu secara fisik, 

memahami secara fisik, memahami tujuan utama dari target kerja yang akan 

dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja.  

Gallegos, yang dikutip dalam Timpe (1993), mengemukakan lima kriteria 

kinerja, yaitu: 

1. Buruk 

Kineja di bawah harapan dan sasaran minimum, seperti yang dilibatkan 

dan membandingkan hasil-hasil yang dicapai dalam masa-masa penilaian 

dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Upaya 

serta perbaikan lebih jauh dalam hasil-hasil kerja diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja pengurus dalam organisasi hingga ke tingkat yang 

lebih luas. 

2. Sedang 

Karyawan atau pengurus organisasi memenuhi sebagian besar harapan 

kerja minimum yang ditetapkan bagi individu. Mengambil tindakan 
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senndiri tetapi biasanya tergantung kepada pengawas bagi pengarahan 

sehari-hari. 

3. Baik 

Kinerja yang cukup memuaskan, bila dibandingkan hasil yang dicapai 

dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu. 

Umumnya dapat mengantisipasi masalah dan mencari bantuan yang 

diperlukan untuk mengambil tindakan kolektif. 

4. Sangat baik 

Kinerja atas normal, pencapaian tujuan serta hasilnya berada di atas 

harapan organisasi, telah memperlihatkan kemampuan untuk mencapai 

hasil dalam banyak bidang, melampaui yang dibutuhkan untuk 

memenuhi sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Karyawan tersebut 

hanya meminta bantuan pengawas untuk masalah-masalah yang luar 

biasa.  

5. Baik sekali 

Kinerja luar biasa disemua aspek. Biasanya melampaui harpan-harapan 

yang telah ditentukan untuk semua sasaran. Prestasi dan hasil kerja 

sangat tinggi dan semua tanda menunjukkan bahwa tingkat kinerja akan 

tetap tinggi selama beberapa waktu. Karyawan dapat menangani 

masalah-masalah atau situasi-situasi yang paling sulit dan membutuhkan 

bimbingan sekali-kali. 
51
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N. Kinerja dalam Pandangan Islam 

Manusia adalah mahluk Tuhan yang paling sempurna yang 

diciptakan oleh Allah SWT, dengan segala akal dan pikirannya, manusia 

harus berusaha mencari solusi hidup yaitu dengan bekerja keras 

mengharapkan Ridho Allah SWT.
52

Sesungguhnya Allah Subhanahuata’ala 

menciptakan kehidupan dan kematian ini adalah untuk menguji siapa yang 

paling baik amal-amalnya. Berarti, Islam sangat menonjolkan masalah 

kinerja. Allah berfirman tentang hal tersebut dalam QS  Al-Mulk (67):2: 

                              

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 

antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun”.
 53

 

 Oleh sebab itu para karyawan pekerja harus selalu meningkatkan 

daya pikirnya, sehingga memiliki wawasan dan daya antisipasi yang kuat. 

Menurut Muhammad dalam etika Bisnis Islami, daya pikir seseorang dapat 

ditingkatkan dengan cara: Rajin membaca dan mencatat ilmu, Rajin 

mendengarkan, Selalu berusaha, Banyak berpikir, Meneliti, Memecahkan 

masalah dan lingkungan, Rajin mengikuti pelatihan, semangat 

keiingintahuan. 

 Selain itu hal penting yag perlu diperhatikan mereka adalah untuk 

selalu meningkatkan keterampilannya. Sebagaimana diperintahkan oleh 

Allah dalam suratAl-Mulk diatas, hal ini diwujudkan oleh individu dengan 
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melakukan aktivitas sebagai berikut: Rajin meakukan latihan, selalu 

beusaha lebih baik, Selalu berusaha menemukan cara baru, menghasilkan 

karya terbaik, Bekerja dengan kesalahan “nol”, mengikuti acara pelatihan.  

 Selain itu untuk menentukan karyawan, terutama untuk jabatan 

harus dilakukan seleksi untuk membuktikan kesetiaan mereka sehingga 

dapat disesuaikan sifat dan karakter mereka dengan tugas dan 

tanggungjawab yang akan diembankan kepadanya.
54

 

Allah SWT berfirman dalam AL-Quran surah at-tawbah ayat 105 

 

                        

                      

 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.  

 

Kata “i’malu’’ berarti beramallah. Kata ini juga bisa berarti 

“bekerjalah”. Menurut beberapa mufasir, ada perbedaan makna diantara 

beberapa kata. Kata “i’malu” lebih berdimensi khusus (bernuansa akhirat, 

atau karena ada nilai tersendiri). Kata ini berbeda dengan kata 

“if‟alu”yang lebih bernuansa dunia, meskipun secara bahasa, keduanya 

memiliki arti yang sama: bekerja, atau bertindak. Kata “sayara” berarti 

melihat secara detail. Dengan makna ini, kata “sayara” bisa juga diartikan 
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sebagai tindakan “mengevaluasi, atau menilai’ bisa juga diartikan sebagai 

tindakan “mengevaluasi, atau menilai” dengan melakukan perbandingan 

antara rencana kegiatan  dan hasil yang telah diperoleh. 

Kata „‟amalakum” berarti amalmu atau pekerjaan. Kata ini bisa 

berarti “amalan di dunia yakni berupa prestasi selama di dunia”. Dalam 

bahasa manajemen, hasil dari amalan atau pekerjaan itu adalah kinerja, 

performance. Jadi, ungkapan “sayarallahu „amalakum wa rasuluhu wal 

mu‟minun” sejatinya adalah pelaksanaan performance appraisal. Yang 

perllu diperhatikan, pengungkapan kata “Allah, Rasul, dan Mukmin” 

(yang dalam bahasa Arab menggunakan i‟rab rafa‟, sebagai subjek), 

berarti para penilai itu tidak saja Allah, tetapi juga melibatkan pihak lain, 

yakni Rasul dan kaum mukmin.
55
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