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ABSTRAK

Titi Dwi Astuti, 2017. Pengaruh Manajemen Human Capital, Pelatihan dan
Insentif terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Provinsi Jawa Barat, Tesis
Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Program Studi Magister
Manajemen di bawah bimbingan Dr. Setyo Riyanto, SE., MM dan Dr. Horas
Djulius, SE.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : (1)
Manajemen human capital, (2) Pelatihan, (3) Insentif , (4) Kinerja pegawai; serta
(5) Pengaruh Manajemen Human Capital, Pelatihan dan Insentif Terhadap
Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, baik secara simultan
maupun parsial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode
Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Unit analisis dalam
penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Barat dengan sampel yang digunakan sebanyak 102 orang.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Manajemen Human
Capital, Pelatihan, Insentif dan Kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa
Barat termasuk kategori sedang atau cukup baik.

Manajemen Human Capital, Pelatihan dan Insentif berpengaruh terhadap
Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, baik secara simultan
maupun parsial. Secara parsial, manajemen Human Capital lebih dominan
mempengaruhi Kinerja Pegawai dibandingkan Pelatihan dan Insentif. Oleh karena
itu instansi diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen human capital
agar kinerja dapat meningkat.

Kata kunci : human capital, pelatihan, insentif, kinerja pegawai



ABSTRACT

Titi Dwi Astuti, 2017. Effect of Human Capital Management, Training and
Incentive to Employee Performance of Regional House of Representative
West Java Province. Thesis of the Postgraduate of the University of Winaya
Mukti Master of Management Study Program under the guidance of Dr.
Setyo Riyanto, SE., MM and Dr. Horas Djulius, SE.

The purpose of this study is to fins out and analyze : (1) Human Capital
Management, (2) Training, (3) Incentive, (4) Employee Performance; and (5)
Effect of Human Capital Management, Training and Incentive to Employee
Performance of Regional House of Representative West Java Province, both
simultaneously and partially.

The research method used in this study is a quantitative method with a
descriptive and verification approach. The unit of analysis in the study in this
study was the civil servants of Regional House of Representative West Java
Province with a sample of 102 people.

Based on the result of the study, it was found that Human Capital
Management, Training, Incentives and employee performance of Regional House
of Representative West Java Province are in the moderate or good category.

Human Capital management, Training and Incentives affect the Employee
Performance of Regional House of Representative West Java Province, both
simultaneously and partially. But partially, Human Capital Management has more
dominant influence on Employee Performance than Training and Incentives.
Therefore agencies are expected to improve the quality of human capital
management so that performance can improve.

.

Keywords : human capital, training, incentives, employee performance
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Good governance adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu

pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, seperti

pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Untuk dapat merealisasikan hal tersebut yang berperan penting dalam

mewujudkan itu semua adalah sumber daya manusia (SDM).

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa sumber daya manusia masih jarang

mendapat perhatian utama dalam suatu instansi. Jika instansi lebih dalam

menelaah mengenai sumber daya manusia maka akan diketahui bahwa yang dapat

mendorong daya saing dan dasar penggerak nilai dalam mengukur kinerja sebuah

instansi adalah SDM dengan segala pengetahuan, ide, dan inovasi yang

dimilikinya.

Hal serupa diutarakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti

Ali Ghufron Mukti dalam Indonesian Scholars International Convention (ISIC)

2019 bahwa akses pendidikan yang berkualitas masih terpusat di Pulau Jawa.

Sedangkan menurut populasi penduduk, baru sekitar 8,5% atau 15,5 juta orang

dari total jumlah penduduk Indonesia yang mampu lulus dari perguruan tinggi,

sedangkan sisanya hanya mengenyam pendidikan mulai dari tingkat SD hingga

tingkat SMA.
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Padahal menurut Menteri Keuangan Sri Mulyati Indrawati (tempo.co.id,

2017) bahwa saat ini pemerintah Indonesia berfokus pada invetasi kemanusiaan

atau human capital Indonesia, yang sedang menggiatkan pertumbuhan ekonomi.

Karena suatu negara manusianya adalah aset yang paling berharga. Manusia

Indonesia diharapkan lebih berpendidikan, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga

mampu menjadi lebih produktif dan kompetitif.

Basri (2018) mengemukakan bahwa posisi human capital di Indonesia

dalam Bank Dunia berada di peringkat ke-87 dari 157 negara. Posisi Indonesia

lebih buruk ketimbang lima negara ASEAN, namun lebih baik dibandingkan

dengan tiga negara ASEAN lainnya dan dua anggota BRICS, yaitu India dan

Afrika Selatan. Peringkat Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Peringkat Indonesia dalam Human Capital Index

Sumber : World Bank
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Konsep human capital menjadi masalah yang menarik terutama sejak

terjadinya pergeseran ke arah ekonomi yang berfokus pada kehandalan sistem

komunikasi, informasi dan pengetahuan. Pengaruh terbesar human capital terletak

pada kompetensi utama perusahaan yang dapat mengarahkan SDM yang ada,

sehingga profil bisnis berkembang dan berkelanjutan ketika perusahaan mampu

menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan

lebih baik daripada yang ditawarkan pesaingnya.

Dalam sektor swasta, sumber daya manusia sangat penting dalam kegiatan

produksi, karena tercukupinya jumlah tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya

masing-masing akan membuat peningkatan output produksi menjadi lebih mudah

yang berimbas terhadap kinerja pegawai menjadi sangat baik. Sedangkan

pengelolaan human capital pada dinas atau instansi pemerintah menggunakan

pendekatan mekanistik sehingga sulit dipertahankan dalam jangka waktu panjang.

Penerapan serta penelitian mengenai hubungan antara penerapan konsep

human capital terhadap hasil atau program suatu instansi telah sejak lama

diterapkan dan memberikan hasil peningkatan terhadap peningkatan produktivitas.

Sedangkan untuk sektor publik dimana sumber daya manusianya adalah ASN

(Aparatur Sipil Negara) dengan jumlah pegawai 4,5 juta (Data PU PNS-BKN :

Desember 2015) dimana sebanyak 20,94% merupakan ASN pusat dan 79,06%

sisanya adalah pegawai ASN daerah. Sementara posisi Indonesia dalam

Worldwide Government Indicator (Efektifitas Pemerintahan) Bank Dunia tahun

2013 dengan rasio 1,7% (rasio terhadap jumlah penduduk) berada jauh di bawah

negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Vietnam
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dan Brunai Darussalam. Namun masih berada di atas Timor-Leste dan kamboja

(Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, 2017).

Dari data tersebut artinya jumlah ASN pelayanan masyarakat di Indonesia

dapat dikatakan kurang memadai sehingga proses pelayanan publik di Indonesia

tidak dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Sedangkan Negara telah

mengeluarkan anggaran untuk belanja pegawai berupa gaji pegawai sebesar 197

juta per tahun per orang (Media Indonesia.com, 2017).

Untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka dalam

Roadmap Nasional Pengelolaan SDM tahun 2005-2025 yang dikeluarkan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi pada Tahun 2016

dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) untuk pengelolaan SDM

lebih lanjut. Roadmap Nasional Pengelolaan SDM tersebut terbagi menjadi empat

fase rencana RPJM, yaitu RPJM 1 (tahun 2005-2009) yang berfokus pada Good

Governance, RPJM 2 (2010-2014) tentang Reformasi Birokrasi dan Undang-

Undang ASN, RPJM 3 (2015-2019) dengan fokus SMART ASN, dan RPJM 4

(2020-2025) yang menitikberatkan ASN sebagai Human Capital. ASN

diperlakukan sebagai aset yang harus memberikan penambahan nilai investasi,

baik investasi dari sisi value maupun knowledge. (Pusdiklat Pengembangan SDM,

2019).

Dilihat dari jumlah ASN yang tersebar di daerah lebih banyak

dibandingkan pusat. Salah satu permasalahan yang harus segera diantisipasi

adalah kemampuan daerah dalam mengelola, mengolah, dan memanfaatkan

sumber daya manusia. Kemampuan yang sangat kompetitif tentu saja sangat
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diperlukan agar mampu menyiapkan, mengelola dan mengoperasikan sumber-

sumber daya yang telah dimiliki, dan mampu meningkatkan kinerja dalam

menjawab tuntutan pelayanan publik (Pusdiklat Pengembangan SDM, 2019).

Sekretariat DPRD sebagai unsur pemerintah daerah yang memfasilitasi

DPRD mulai dibentuk pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Gubernur nomor

266/A.IV/15/74 yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat DPRD. Pada

Pergub No. 47 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat disebutkan

mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan administrasi dan

pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan

mengkoordinasikan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD, dan

kemampuan keuangan daerah (Pergub No.47 Tahun 2016).

Penerapan pengaturan mengenai human capital pada Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Barat sudah mulai dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017. Hal

ini dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi SDM yang dimiliki demi

menunjang kinerja pegawai serta dengan menyesuaikan dengan adanya penetapan

Roadmap Nasional Pengelolaan SDM yang dikeluarkan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi pada Tahun 2016.

Untuk dapat mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai oleh

pegawai, maka akan dituangkan di dalam Penilaian Kinerja yang terdiri dari dua

hal yang diukur yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Nilai Perilaku Pekerja.

Penilaian kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun

terakhir yaitu tahun 2016-2018 akan disajikan pada tabel 1.2
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Tabel 1.2
Penilaian Kinerja Pegawai

No Unit Kerja
Realisasi Kinerja (%)

Target (%)
2016 2017 2018

1 Bagian Persidangan & Perundang-undangan 62,64 63,17 66,40 100 %
2 Bagian Humas & Protokol 66,17 67,89 70,04 100 %
3 Bagian Umum & Administrasi 63,13 63,86 68,38 100 %
4 Bagian Keuangan 65,14 68,16 70,39 100 %

Sumber : Data Kepegawaian bulan Desember tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa setiap tahunnya ada peningkatan

dalam prestasi kerja pegawai, akan tetapi hal tersebut tergolong kurang atau

rendah dengan range 50 ≤ X ≤ 70 dan belum memenuhi standar yang diharapkan

oleh instansi yaitu minimal 90% agar dapat dikatakan baik. Peningkatan kinerja

karyawan akan membawa kemajuan bagi organisasi, dimana tugas pokok dari

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat adalah mendukung aktivitas DPRD agar

dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga SDM yang ada harus memiliki

kompetensi yang baik agar tujuan dapat tercapai. Oleh karena itu upaya-upaya

untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang

paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup

perusahaan tergantung pada SDM yang ada di dalamnya.

Kemudian dalam penelitian ini penulis melakukan pra-suvey penelitian

kepada pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 30 responden

untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang kemungkinan memiliki

pengaruh terhadap kinerja pada pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Berikut ini adalah hasil kuesioner pra-survey, berdasarkan faktor-faktor yang
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diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai.  Berikut tabel

1.3 data hasil kuesioner pra survey.

Tabel 1.3
Data Hasil Kuesioner Pra Survey Variabel Human Capital

No Unsur Yang Dinilai
Frekuensi

Jumlah
Sampel

Jumlah
Skor

Realisasi
(%)

Target
(%)SS

(5)
S

(4)
KS
(3)

TS
(2)

STS
(1)

1

Kompetensi
pegawai sesuai
dengan tingkatnya
secara keseluruhan

3 10 15 2 0 30 104 69 100%

2
Pegawai merupakan
ahli di bidangnya

1 9 7 11 2 30 86 57 100%

3
Pegawai sangat
profesional di
bidangnya

0 5 22 3 0 30 92 61 100%

4

Pengalaman dan
keahlian yang
dimiliki pegawai
meningkatkan
produktivitas

5 22 0 3 0 30 119 79 100%

5

Pegawai dapat
menyatakan
pendapat dalam
diskusi kelompok

5 11 12 2 0 30 109 72 100%

6

Pegawai puas
dengan kebijakan
inovasi dan program
yang dibuat oleh
Sekretariat DPRD
Prov Jabar

6 12 11 1 0 30 113 75 100%

Sumber : Pengolahan data bulan Oktober tahun 2019

Beradasarkan data pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa fenomena yang

terjadi adalah kurangnya kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, adanya keterbatasan dalam menyatakan

pendapat dalam diskusi kelompok serta adanya ketidakpuasan mengenai

kebijakan inovasi serta program yang telah dibuat oleh instansi.

Selain variabel human capital, hal lain yang juga dirasakan ada masalah

dari hasil pra-survey adalah mengenai pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu
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upaya yang dilakukan oleh instansi untuk dapat meningkatkan kompetensi serta

pengetahuan para pegawainya. Untuk memilih calon peserta pelatihan, maka

dilakukan peta jabatan pegawai berdasarkan tingkat jabatan/kepangkatan,

pendidikan, jenis pelatihan yang sudah diikuti dan lain sebagainya.

Alasan lain mengenai pemetaan adalah adanya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur

nama jabatan Pelaksana bagi PNS di lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap

PNS wajib memiliki 1 (satu) jabatan dengan uraian tugas jabatan yang diperinci

dalam syarat jabatan dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan atau strata

kepangkatan. Sebab beberapa dari PNS yang saat ini menempati suatu jabatan

tidak memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

oleh peraturan menteri tersebut. Berikut akan disajikan tingkat pendidikan

pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang dapat dilihat pada tabel 1.4

Tabel 1.4
Tingkat Pendidikan Pegawai

No
Tingkat

Pendidikan
Jumlah
Pegawai

No
Tingkat

Pendidikan
Jumlah
Pegawai

1 SD 10 5 D4 5
2 SLTP 11 6 S1 34
3 SLTA 47 7 S2 22
4 D3 8 8 S3 1

Sumber : Data Kepegawaian bulan September tahun 2019

Bagian kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mengajukan

sekitar 18 orang ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dapat mengikuti

pelatihan yang diselenggarakan. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua

dapat mengikuti pelatihan tersebut, dikarenakan waktu pelaksanaan pelatihan

yang ditetapkan yaitu sekitar 2-3 bulan dan selama mengikuti pelatihan pegawai
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menetap di mess yang disediakan. Hal yang menjadi kendala adalah pekerjaan di

kantor menumpuk dan tidak terselesaikan, sebab pegawai lain sudah memiliki

tugas sesuai dengan job description yang telah ditetapkan instansi. Pada tabel 1.5

merupakan data hasil kuesioner pra survey yang diperoleh mengenai kendala pada

pelatihan.

Tabel 1.5
Data Hasil Kuesioner Pra Survey Variabel Pelatihan

No
Unsur Yang

Dinilai

Frekuensi
Jumlah
Sampel

Jumlah
Skor

Realisasi
(%)

Target
(%)SS

(5)
S

(4)
KS
(3)

TS
(2)

STS
(1)

1

Pelatihan yang
telah
dilakukan
berkaitan
dengan jabatan
saat ini

7 6 10 7 30 103 68 100%

2

Durasi
pelatihan yang
diberikan
cukup
memadai
sehingga
peserta dapat
memahami
materi

2 25 3 30 59 39 100%

3

Evaluasi
pelatihan yang
diujikan sesuai
dengan materi
yang diberikan

2 5 14 6 3 30 87 58 100%

4

Semua
karyawan
menjalani
program
pelatihan
berkelanjutan
setiap tahun

5 11 12 2 30 109 72 100%

Sumber : Pengolahan data bulan Oktober tahun 2019

Jenis pelatihan yang selama ini sudah dilaksanakan di Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Barat adalah mengenai diklat pimpinan, diklat pengadaan barang
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dan jasa, diklat keuangan, diklat kepegawaian, diklat kearsipan, diklat kehumasan,

diklat pengelolaan barang milik Daerah/Negara dan diklat Legal Drafting.

Instansi tidak hanya menuntut agar pegawainya terus memberikan yang

terbaik pada perusahaan, akan tetapi ada untuk memberikan apresiasi atas kerja

pegawai selama ini maka diadakan Family gathering sekali dalam setahun untuk

melepaskan kejenuhan bekerja dan mempererat kekeluargaan di Sekretariat

DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain itu pemerintah mengeluarkan Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan Calon PNS di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kinerja

pegawai.

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau insentif ini akan diberikan

setiap bulannya oleh pemerintah sebagai balas jasa atas prestasi kerja yang

diberikan oleh pegawai. Persyaratan untuk mendapatkan TPP adalah dengan

melakukan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara online. Didalam SKP

Online tidak hanya mengenai laporan kinerja saja, namun meliputi absensi

pegawai, pengajuan izin belajar dan lain sebagainya. Pengisian SKP Online

dilakukan setiap bulannya dengan melaporkan kinerja pegawai pada bulan

sebelumnya. Hal ini menjadi sangat penting karena dapat menentukan TPP yang

akan diterima oleh pegawai.

Untuk pemberian TPP pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat adalah

berdasarkan penilaian SKP, Penilaian Perilaku, serta Absensi. Sehingga jika TPP

yang tidak sepenuhnya dapat disebabkan adanya permasalahan dengan absensi
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pegawai. Terdapat beberapa fenomena dalam pemberian TPP dan akan disajikan

pada tabel 1.6

Tabel 1.6
Data Hasil Kuesioner Pra Survey Variabel Insentif

No
Unsur Yang

Dinilai

Frekuensi
Jumlah
Sampel

Jumlah
Skor

Realisasi
(%)

Target
(%)SS

(5)
S

(4)
KS
(3)

TS
(2)

STS
(1)

1

Sistem insentif
yang berlaku saat
ini, layak dengan
kinerja yang
dihasilkan
karyawan

4 19 3 4 30 113 75 100%

2

Sistem insentif
yang berlaku saat
ini layak dengan
kebutuhan
pegawai

5 10 10 5 30 105 70 100%

3

Pegawai
menerima pujian
dari atasan setelah
menyelesaikan
tugas dengan baik

6 7 11 6 30 103 68 100%

4

Ruang kerja saat
ini sudah sesuai
dengan harapan
pegawai

3 6 17 4 30 98 65 100%

Sumber : Pengolahan data bulan Oktober tahun 2019

Berdasarkan fenomena-fenomena dan kondisi instansi yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian dan

mengkaji lebih dalam dengan judul “Pengaruh Manajemen Human Capital,

Pelatihan dan Insentif terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa

Barat”



12

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1    Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan,

teridentifikasi sejumlah permasalahan terkait dengan belum sesuainya antara

kinerja pegawai dengan yang diharapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa

Barat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengalaman dan keahlian yang dimiliki pegawai belum optimal dalam

meningkatkan produktivitas kerja secara berkelanjutan.

2. Pelatihan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini terkadang kurang

berkaitan dengan posisi yang saat ini dijabat oleh pegawai.

3. Sistem insentif yang berlaku saat ini, belum layak dengan kinerja yang

dihasilkan, serta kebutuhan pegawai.

4. Hasil dari penilaian kinerja selama 3 tahun terakhir belum sesuai dengan yang

diharapkan oleh instansi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sebelumnya telah dipaparkan, maka dapat

dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai  berikut :

1. Bagaimana manajemen human capital pegawai Sekretariat DPRD Provinsi

Jawa Barat?

2. Bagaimana pelatihan pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat?

3. Bagaimana insentif pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat?

4. Bagaimana kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ?
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5. Seberapa besar pengaruh manajemen human capital, pelatihan dan insentif

terhadap kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat baik secara

simultan maupun parsial?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, adapun

tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen human capital pegawai

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelatihan pegawai Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Barat

3. Untuk mengetahui dan menganalisis insentif pegawai Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Barat

4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pegawai Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Barat

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen human capital,

pelatihan, dan insentif terhadap kinerja pegawai oleh Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Barat, baik secara simultan maupun parsial.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

bermanfaat untuk berbagai pihak, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
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Secara rinci kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Kegunaan Pelatihan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis kepada

instansi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan SDM

dan sumber daya lain, serta pemetaan pegawai dalam rangka meningkatkan

kinerjanya.

2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan

pengembangan serta melatih kemampuan berpikir secara sistematis,

umumnya terkait dengan Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya

mengenai sejauh mana penerapan manajemen human capital, pelatihan yang

telah dilaksanakan selama ini, sistem insentif kepegawaian yang berlaku,

serta kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai pada Sekretariat DPRD Provinsi

Jawa Barat. Serta dapat digunakan sebagai referensi dan menjadi acuan awal

untuk penelitian sejenis yang bekaitan dengan Manajemen Sumber Daya

Manusia, khususnya tentang manajemen human capital, pelatihan, insentif,

serta kinerja pegawai.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam

mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat

juga disebut tenaga kerja, pekerja, pegawai, karyawan, potensi manusiawi sebagai

penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang

merupakan asset dan berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi

bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik

dalam mewujudkan eksistensi organisasi (Nawawi, 2011:42). Oleh karena

pentingnya peran manusia dalam kompetisi baik jangka pendek maupun jangka

panjang dalam agenda bisnis, suatu organisasi harus memiliki nilai lebih

dibandingkan dengan organisasi lainnya.

Bohlarander dan Snell (2010:4) berpendapat bahwa manajemen sumber

daya manusia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan

karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja,

mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi

suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan

imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja. Sedangkan menurut

Mangkunegara (2013:2) mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia

merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan,
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dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka

mencapai tujuan organisasi.

Mathis dan Jackson (2015), manajemen sumber daya manusia dapat

diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja

agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat

mencapai tujuan di setiap perusahaan.

Berbagai pendapat mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan

faktor penentu dalam memenangkan persaingan bisnis. Salah satu diantaranya,

Floris A. Maljers (CEO Unilever) mengatakan, sumber-sumber keunggulan

kompetitif yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia. Robert

J. Eaton (CEO Chrysler Corp) mengatakan, kendala terbesar yang dihadapi

perusahaan dalam menghadapi globalisasi adalah keterbatasan sumber daya

manusia.

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa

manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu seni yang mengatur

pegawai atau karyawan, mulai dari penarikan, mengembangkan potensi yang

dimiliki untuk dapat digunakan dalam mencapai tujuan, baik tujuan individu

maupun organisasi. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap pengadaan,

pemeliharaan, sampai pemberhentian sebagai upaya untuk dapat mengembangkan

kreativitas manusia dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Manajemen sumber daya manusia wajib diterapkan baik dalam sektor swasta
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maupun publik. Utamanya adalah dalam sektor publik yang masih banyak ditemui

salah menempatkan pegawai sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai

dengan efektif dan efisien.

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia adalah sebagai

berikut (Wilson, 2012:7) :

1. Pengadaan Sumber Daya Manusia

Fungsi ini merupakan aktivitas manajemen SDM dalam memperoleh tenaga

kerja sesuai dengan kebutuhan (jumlah dan mutu) untuk mencapai tujuan

organisasi. Pengadaan tenaga kerja mencakup analisis pekerjaan,

perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, dan

seleksi serta penempatan sumber daya manusia.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Merupakan proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui

pendidikan dan latihan. Pada tahap ini, terdapat dua kegiatan penting

sebagai dasar untuk mengembangkan para anggota organisasi, antara lain

pendidikan dan pelatihan kepada karyawan, baik untuk karyawan baru

maupun karyawan lama.

3. Pemberian Kompensasi

Kompensasi merupakan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan atas

jasa-jasa yang telah mereka sumbangkan kepada perusahaan. Sistem yang
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baik berarti memberikan penghargaan-penghargaan yang layak dan adil

sebagaimana kontribusi karyawan atas pekerjaannya.

4. Pengintegrasian

Integrasi berarti mencocokan keinginan karyawan dengan kebutuhan

organisasi. Oleh karena itu diperlukan perasaan dan sikap karyawan dalam

menetapkan kebijakan organisasi. Pengintegrasian mencakup motivasi kerja,

kepuasan kerja dan kepemimpinan.

5. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia

Pemeliharaan karyawan berarti mempertahankan karyawan untuk tetap

berada pada organisasi sebagai anggota yang memiliki loyalitas dan

kesetiaan yang tinggi. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap

perusahaan akan bertanggung jawab atas pekerjaannya, biasanya memiliki

kinerja yang baik. Kegiatan ini berhubungan dengan komunikasi dengan

karyawan, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

2.1.2 Human Capital

Banyak sekali pengertian human capital yang dikemukakan oleh para ahli.

Pengertian human Capital menurut Medard and Sikod (2012), adalah persediaan

kompetensi, pengetahuan dan atribut kepribadian yang terkandung di dalam

kemampuan untuk dapat ditunjukkan dalam pekerjaan, sehingga menghasilkan

nilai ekonomi. Human capital dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan

pengalaman.
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Sedangkan menurut Schermerhon (2011), human capital dapat diartikan

sebagai nilai ekonomi dari SDM yang terkait dengan kemampuan, pengetahuan,

ide-ide, inovasi, energi dan komitmennya. Human capital merupakan kombinasi

dari pengetahuan, keterampilan, inovasi dan kemampuan seseorang untuk

menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai

tujuan.

Ahli lain yaitu Burund & Tumolo (2004) mengemukakan bahwa human

capital adalah investasi di dalam sumber daya manusia yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensinya. Pada kenyataannya, biaya untuk investasi ini

disediakan untuk penggunaan di masa depan. Oleh karena itu, organisasi belajar

untuk memilih investasi pada individu, karena manusia adalah human capital yang

berharga dengan kualitas yang berbeda. Human capital adalah kemampuan

kolektif perusahaan untuk memperoleh solusi terbaik mengenai pengetahuan serta

apa yang ada di dalam pikiran individu (Sharabati : 2010)

Dari pengertian para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa human capital merupakan investasi di dalam sumber daya

manusia. Dimana sumber daya manusia memiliki kompetensi, pengetahuan,

inovasi, ide-ide, keterampilan dan atribut kepribadian yang bernilai dan akan

digunakan di masa depan untuk mencapai suatu tujuan.

Fitz-Enz (2009) mendiskripsikan human capital sebagai kombinasi dari tiga

faktor, yaitu : 1) karakter atau sifat yang dibawa ke pekerjaan, misalnya

intelegensi, energi, sikap positif, keandalan dan komitmen; 2) kemampuan

seseorang untuk lanjar, yitu kecerdasan, imajinasi, kreatifitas, dan bakat; 3)
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motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan

orientasi tujuan.

2.1.2.1 Konsep Human Capital

Menurut Fitz-enz (2009:45), Human capital muncul akibat dari pergeseran

peran sumber daya manusia dalam organisasi dari sebagai beban menjadi

asset/modal. Konsep human capital menggagas nilai tambah yang dapat diberikan

oleh karyawan (manusia) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Chatzkel

menyatakan bahwa human capital-lah yang menjadi faktor pembeda dan basis

aktual keunggulan kompetitif organisasi. Teori human capital, sebagaimana

dinyatakan oleh Ehrenberg dan Smith, mengkonseptualkan bahwa karyawan

memiliki serangkaian keterampilan yang dapat “disewakan” kepada organisasi

mereka.

Menurut Larkan (2008:57), human capital lahir didasari oleh fenomena

bahwa pada abad 21 ini kesadaran manajemen perusahaan dalam pengelolaan

SDM makin tinggi. Perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa kinerja

perusahaan bukan hanya ditentukan oleh capital yang berupa finansial, mesin,

teknologi dan modal tetapi melainkan dipengaruhi terutama oleh intangible

capital, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).

Seperti dideskripsikan oleh Scarborough dan Elias (2009:61), konsep

human capital sebaiknya dipandang sebagai jembatan yaitu mendefinisikan

hubungan antara praktik manajemen dengan kinerja bisnis. Mereka menunjukkan

bahwa human capital memiliki definisi yang dinamis, implisit, tidak baku dan
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kontekstual. Karakteristik ini membuat human capital sulit di evaluasi. Ciri human

capital yang sangat penting bagi kinerja perusahaan adalah keluwesan dan

kreativitas individu, kemampuan mereka untuk mengembangkan keterampilan

seumur hidup, dan merespons berbagai konteks situasi. Mereka menyebutkan

bahwa acuan teori human capital adalah manusia dan keterampilan, sementara

acuan teori physical capital adalah pabrik dan pelatan.

Manusia sebagai pelaku bisnis memiliki etos kerja produktif, keterampilan,

kreativitas, disiplin, profesionalisme, serta memiliki kemampuan memanfaatkan,

mengembangkan dan menguasai IPTEK maupun kemampuan manajemen. Dalam

kehidupan yang nyata manusia memegang peranan utama dalam meningkatkan

produktifitas dan alat produksi yang canggih serta dituntut menjadi sumber daya

manusia yang terampil/ahli. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi

oleh kinerja individu karyawan.

Human capital merupakan karakteristik sumber daya manusia (SDM) yang

ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki serta digunakan untuk menciptakan

nilai bagi organisasi (Collin and Clark, 2003:61). Creating value (menciptakan

nilai) adalah upaya penciptaan nilai melalui pembangunan kapabilitas, penguatan

arah strategi bisnis, dan mengutamakan peluang istimewa untuk mewujudkan

keunggulan daya saing organisasi (Ingham, 2007:34).

Dalam buku ROI of Human Capital, Fitz-enz (2009:45) mengungkapkan

dorongan untuk mengukur human capital ini merefleksikan perubahan peran

manajemen sumber daya manusia dari peran administratif menjadi partner bisnis

yang strategis. Lebih lanjut dikatakan orang semakin menyadari bahwa sumber



22

keunggulan bersaing bukan berasal dari desain produk atau layanan yang canggih,

strategi pemasaran yang terbaik, desain teknologi, atau manajemen keuangan yang

paling cerdas, tetapi berasal dari adanya sistem yang tepat, aktivitas memotivasi,

dan mengelola organisasi sumber daya manusia.

Konsep human capital muncul karena adanya pergeseran sumber daya

manusia. Human capital muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan

intangible asset yang memiliki banyak kelebihan yaitu :

1. Kemampuan manusia apabila digunakan dan disebarkan tidak akan

berkurang melainkan bertambah baik bagi individu yang bersangkutan

maupun bagi organisasi.

2. Manusia mampu mengubah data menjadi informasi yang bermakna.

Manusia mampu berbagi intelegensia dengan pihak lain.

3. Menurut Derek Stokey (2003:41) perlunya human capital pada masa

sekarang berdasarkan pada kuatnya tekanan persaingan keuntungan

finansial dan nonfinansial. Pemimpin bisnis dan politik mulai mengakui

bahwa orang yang memiliki skill dan motivasi tinggi dapat memberikan

perbedaan peningkatan kinerja yang signifikan.

4. Terjadi perubahan yang cepat ditandai dengan adanya proses dan teknologi

baru yang tidak akan bertahan lama apabila pesaing mampu mengadopsi

teknologi yang sama. Namun untuk mengimplementasikan perubahan,

tenaga kerja yang dimiliki industri harus memiliki skill dan kemampuan

yang lebih baik.
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5. Untuk tumbuh dan beradaptasi, kepemimpinan  organisasi harus

mengenali nilai dan kontribusi manusia.

Konsep utama dari human capital menurut Becker (1993) adalah bahwa

manusia bukan hanya sekedar sumber daya namun merupakan modal

(capital) yang menghasilkan pengembalian (return) dan setiap pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka mengembalikan kualitas dan kuantitas

modal tersebut merupakan investasi. Pada saat mengoptimalkan dan

mengukur Return On Investment (ROI) pada human capital, perlu

memahami bagaaimana hal tersebut berinteraksi dengan bentuk capital

lainnya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. HC ROI

merupakan sejumlah benefit yang diperoleh organisasi atau tingkat

pengembalian/profitabilitas dari sejumlah uang yang dikeluarkan untuk

membiayai tenaga kerja.

2.1.2.2 Konsep Human Capital Management

Konsep Human Capital Management (HCM), menjawab pemikiran

bagaimana seseorang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan/ posisi

kerjanya dengan menempatkan insan pekerja yang bertalenta tinggi untuk

menempati jabatan/posisi yang cocok dengan talenta mereka. Pendekatan HCM

sebagai suatu sistem yang dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif

yang berkesinambungan melalui pengembangan karyawan. Yang terpenting

ketika menempatkan karyawan, mereka harus memiliki kemampuan terbaik dalam

memenuhi kebutuhan pelanggannya.
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HCM adalah upaya terpadu untuk mengelola dan mengembangkan

kemampuan manusia untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi (Chatzkel,

2004). Sedangkan menurut Kearns (2005) menjelaskan bahwa HCM sebagai total

pengembangan potensi manusia yang dinyatakan sebagai nilai organisasi. HCM

adalah mengenai menciptakan nilai melalui manusia dan hal itu merupakan

filosofi pengembangan manusia, yang berarti pengembangan dalam banyak hal

yang dapat diartikan ke dalam sebuah nilai (Baron, Armstrong, 2007).

2.1.2.3 Komponen Human Capital

Menurut Sharabati (2010:108) mengemukakan bahwa Human Capital

memiliki tiga komponen yang memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan

human capital perusahaan yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah

perusahaan. Ketiga komponen Human Capital yaitu Learning and Education

(L&E), Experience and Expertise (E&E), Innovation and Creation (I&C).

1. Learning and Education (L & E)

Menurut Harold Spears (dalam Sardiman AM, 2014) memberikan

pengertian bahwa belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi,

mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk dan arahan.

Sedangkan menurut Geoch (dalam Sardiman AM, 2014), belajar adalah

perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek.

Menurut Oemar Hamalik (2010) mendefiniskan bahwa pendidikan adalah

suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan

diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan
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menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk

berfungsi secara kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Experience and Expertise (E & E)

Experience menurut Schmitt (1999) merupakan peristiwa yang bersifat

pribadi dalam merespons stimulasi yang diberikan oleh penjual/ produsen.

Sedangkan Experience menurut Pine & Gilmore (1999) merupakan suatu

peristiwa yang terjadi dan dirasakan oleh masing-masing individu secara

personal yang dapat memberikan kesan tersendiri bagi individu yang

merasakannya. Pengalaman akan melibatkan kedua sisi kehidupan, yaitu

sisi rasional dan emosional.

Expertise menurut Shimp (2010), merupakan keahlian yang mengacu pada

pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang dihubungkan

dengan bidang tertentu.

3. Innovation and Creation (I & C)

Tidd, Bessant, Pavitt and Willey (1998) mendefinisikan innovation

sebagai sebuah proses yang mengubah peluang menjadi ide-ide yang baru

dan dapat digunakan secara luas dan praktis. Innovation dapat

didefinisikan sebagai tindakan menyebarkan ide dan mengubahnya

menjadi produk baru, layanan, atau model bisnis yang dapat bermanfaat

bagi pelanggan (Soliman, 2011). Khazanchi, Lewis dan Boyer (2007) juga

menambahkan kesimpulan di mana mereka menambahkan bahwa

innovation merupakan salah satu relevansi utama untuk perusahaan,

karena dapat menjadi sumber pendapatan tambahan dari suatu produk atau
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layanan baru, yang dapat membantu menghemat biaya atau meningkatkan

kualitas proses yang ada.

Creation menurut Zimmerer (2009) adalah kemampuan untuk

mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam

melihat masalah dan peluang.

2.1.2.4 Pengukuran Human Capital

Pengukuran human capital dimaksudkan untuk melihat dampak perilaku

SDM atas proses-proses organisasional. Pengukuran ini penting dilakukan untuk

mengetahui efektifitas strategi yang dijalankan organisasi/perusahaan terhadap

seberapa besar kontribusi karyawan terhadap kinerja. Di samping itu pengukuran

SDM merupakan suatu manajemen kinerja yang sangat penting dan sebagai alat

untuk melakukan perbaikan. Menurut Fitz-Enz (2009), perusahaan yang tidak

melakukan pengukuran SDM, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat :

1) Mengkomunikasikan harapan kinerja yang spesifik

2) Mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam organisasi

3) Mengidentifikasikan gap kinerja yang harus dianalisis dan dieliminasi

4) Memberikan umpan balik dengan membandingkan kinerja terhadap standar

5) Mengetahui kinerja yang harus diberi reward

6) Mendukung keputusan berkaitan dengan alokasi sumber daya, proyeksi dan

jadwal
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2.1.3 Pelatihan

Pengertian pelatihan menurut Simamora (2012) adalah proses sistematik

pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-

tujuan organisasional. Dalam pelatihan diciptakan diciptakan suatu lingkungan di

mana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan,

keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan

pekerjaan. Pelatihan biasanya terfokus pada penyediaan bagi para karyawan

keahlian-keahlian khusus atau membantu mereka mengoreksi kelemahan-

kelemahan dalam kinerja mereka.

Pelatihan menurut Dessler (2010:280) adalah proses mengajarkan

karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan

untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha

dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan

yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya

tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja,

strategi, dan lain sebagainya.

Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan

keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar

(Mangkuprawira, 2011). Suatu proses pendidikan jangka pendek yang

mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana pegawai non

managerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan

terbatas (Mangkunegara, 2013).
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Sedangkan pelatihan kerja menurut Kaswan (2011:2) adalah proses

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Program pelatihan tidak

hanya mengembangkan karyawan tetapi juga membantu organisasi untuk

memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya demi memperoleh

keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, tampaknya perusahaan mewajibkan untuk

merencanakan program pelatihan untuk karyawannya untuk meningkatkan

kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan di lingkungan pekerjaan.

Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan

merupakan suatu proses untuk mengubah perilaku karyawan dengan cara

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam menjalankan

pekerjaan mereka guna mencapai tujuan-tujuan individu maupun tujuan

organisasi.

2.1.3.1 Komponen-komponen Pelatihan

Program pelatihan meliputi unsur-unsur, menurut Mangkunegara

(2013:62) sebagai berikut :

1. Jenis pelatihan

Berdasarkan analisis kebutuhan program pelatihan yang telah dilakukan,

maka perlu dilakukan pelatihan peningkatan kinerja pegawai dan etika kerja

bagi tingkat bawah dan menengah

2. Tujuan pelatihan

Tujuan pelatihan harus konkrit dan dapat diukur, oleh karena itu pelatihan

yang akan diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja
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agar peserta mampu mencapai kinerja secara maksimal dan meningkatkan

pemahaman peserta terhadap etika kerja yang harus diterapkan.

3. Materi pelatihan

Harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Materi dapat berupa :

pengelolaan (manajemen), tata naskah, psikologi kerja, komunikasi kerja,

disiplin dan etika kerja, kepemimpinan kerja serta pelaporan kerja.

4. Metode pelatihan

Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan dengan teknik

partisipatif yaitu diskusi kelompok, konferensi, simulasi, bermain peran

(demonstrasi) dan games, latihan dalam kelas, tes, kerja tim dan study visit

(studi banding).

5. Kualifikasi peserta

Peserta pelatihan adalah pegawai perusahaan yang memenuhi kualifikasi

persyaratan, seperti karyawan tetap dan staf yang mendapat rekomendasi

pimpinan.

6. Kualifikasi pelatih (Instruktur)

Pelaih/Instruktur yang akan memberikan materi pelatihan harus memenuhi

kualifikasi persyaratan antara lain mempunyai keahlian yang berhubungan

dengan materi pelatihan, mampu membangkitkan motivasi dan mampu

menggunakan metode partisipatif.

7. Waktu (banyaknya sesi)

Banyaknya sesi materi pelatihan terdiri dari 67 sesi materi dan 3 sesi

pembukaan dan penutupan pelatihan kerja. Dengan demikian jumlah sesi
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pelatihan ada 70 sesi setara dengan 52,2 jam. Makin sering petugas mendapat

pelatihan, maka cenderung kemampuan dan keterampilan pegawai semakin

meningkat.

2.1.3.2 Manfaat Pelatihan

Manfaat pelatihan menurut Veithzal Rivai (2011) yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat untuk karyawan

a. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan

masalah yang efektif

b. Melalui pelatihan dan pengembangan, variabel pengenalan, pencapaian,

prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan dapat

diinternalisasi dan dilaksanakan

c. Membantu dan mendorong mencapai pengembangan diri dan rasa

percaya diri

d. Membantu karyawan mengatasi stres, tekanan kerja, frustasi dan

konflik

e. Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan

kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap

f. Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara meningkatkan

keterampilan interaksi

2. Manfaat untuk perusahaan

a. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih

positif terhadap orientasi profit
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b. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level

perusahaan

c. Membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan

d. Membantu untuk menciptakan image perusahaan yang lebih baik

e. Membantu mengembangkan perusahaan

f. Meningkatkan hubungan antara atsan dan bawahan

g. Membantu pengembangan promosi dari dalam

h. Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi,

SDM, dan administrasi

i. Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan

2.1.4 Insentif

Insentif merupakan alat untuk mendorong karyawan agar lebih

meningkatkan produktivitas kerja untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah

ditetapkan. Insentif adalah sarana motivasi, dapat diberi batasan perangsang atau

pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri

mereka timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi

(Sarwoto, 2011).

Sedangkan menurut Siti (2015) insentif merupakan suatu bentuk

kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang jumlahnya tergantung dari

hasil yang dicapai baik berupa material maupun non material. Hal ini

dimaksudkan untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat dan lebih baik
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sehingga prestasi dapat meningkat dan pada akhirnya tujuan perusahaan dapat

tercapai.

Hariandja (2009:265) mengatakan bahwa insentif diartikan sebagai bentuk

pembayaran langsung yang didasarkan atau dikaitkan langsung dengan kinerja

dan gain sharing, yang juga dikaitkan dengan kinerja dan diartikan sebagai

pembagian keuntungan bagi pegawai akibat peningkatan produktivitas atau

penghematan biaya.

Pengertian lain mengenai insentif dikemukakan pula oleh Riani (2013)

yaitu merupakan sarana untuk memotivasi karyawan dalam mencapai suatu target

tertentu. Insentif dalam perkembangannya bisa dalam bentuk bonus, komisi baik

secara finansial maupun dalam bentuk benefit lain.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai insentif, maka dapat

dikatakan bahwa insentif suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada

karyawan untuk memotivasi mereka agar meningkatkan prestasinya dan bagi

perusahaan hal tersebut menguntungkan karena dapat mencapai tujuannya. Untuk

insentif tersebut dapat berupa finansial maupun dalam bentuk lain dan besarannya

disesuaikan dengan prestasi yang dicapai oleh karyawan tersebut.

2.1.4.1 Tujuan Pemberian Insentif

Menurut ahli manajemen sumber daya manusia Siagian (2014), tujuan

pemberian insentif adalah untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Perusahaan
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a. Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar

loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan

b. Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang

ditunjukkan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan

absensi

c. Meningkatkan produktifitas perusahaan yang berarti hasil produksi

bertambah untuk setiap unit per satuan waktu dan penjualan

meningkat

2. Bagi Pegawai :

a. Meningkatkan standar kehidupannya dengan diterimanya pembayaran

di luar gaji pokok.

b. Meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga mendorong mereka

untuk berprestasi lebih baik.

2.1.4.2 Jenis-jenis Insentif

Menurut pendapat Sarwoto (2011) jenis insentif ada dua yaitu :

a. Insentif Material, adalah suatu insentif yang diberikan kepada pegawai

atau orang lain dalam bentuk uang dan jaminan sosial.

b. Non financial incentive, adalah suatu insentif dalam bentuk hadiah-hadiah

atau kenikmatan-kenikmatan, kesejahteraan, reputasi atau anugerah-

anugerah lainnya yang tidak dalam bentuk uang.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa jenis insentif yang

pada umumnya digunakan adalah :
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a. Insentif materiil yaitu daya perangsang yang diberikan kepada karyawan

yang berupa :

i. Uang dapat diberikan dalam pelbagai macam, antara lain bonus,

komisi, profit sharing, dan kompensasi yang ditangguhkan (deffered

compensation)

ii. Jaminan sosial, yang bentuknya antara lain : pemberian perumahan

dinas, pengobatan secara cuma-cuma (gratis), berlangganan surat

kabar/majalah secara gratis, kemungkinan untuk membayar secara

angsuran oleh pekerja atas barang-barang yang dibelinya dari koperasi

organisasi, cuti sakit dengan tetap mendapatkan pembayaran gaji,

biaya pindah, pemberian tugas belajar untuk mengembangkan

pengetahuan dan lain-lain.

b. Insentif non materiil yaitu daya perangsang yang diberikan kepada

karyawan yang berupa penghargaan yang terdiri atas pemberian gelar

(title) secara resmi, pemberian tanda jasa/medali, pemberian piagam

penghargaan, pemberian pujian lisan ataupun secara resmi (dimuka umum)

ataupun secara pribadi, ucapan terima kasih secara formal maupun

informal, pemberian promosi (kenaikan pangkat atau jabatan), pemberian

hak untuk menggunakan sesuatu atribut jabatan, pemberian perlengkapan

khusus pada ruangan kerja, pemberian hak untuk apabila meninggal

dimakamkan di taman makam pahlawan serta berupa keadaan pekerjaan

yang terdiri atas ruang kerja serta jam kerja.
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2.1.4.3 Pertimbangan Dasar Penyusunan Insentif

Menurut Martoyo (2013) pertimbangan dasar penyusunan insentif antara

lain :

1. Produktivitas

Pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan

prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan,

besarnya upah tersebut bergantung pada banyak sedikitnya hasil yang

dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini disebut pula sistem upah

menurut banyaknya produksi.

2. Lama Kerja

Ditentukan atas dasar lama karyawan melaksanakan atau menyelesaikan

pekerjaan, cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per

minggu atau per bulan. Umumnya cara ini diterapkan apabila ada kesulitan

dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.

3. Senioritas

Sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan

yang bersangkutan dalam suatu organisasi, semakin senior seorang

karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi, maka semakin tinggi

loyalitasnya pada organisasi.

4. Kebutuhan

Sistem insentif ini didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang

layak dari karyawam. Insentif yang diberikan adalah wajar apabila dapat

dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak
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berlebihan namun tidak berkekurangan. Hal seperti ini memungkinkan

pegawai untuk dapat bertahan dalam perusahaan/instansi.

5. Keadilan dan Kelayakan

Keadilan dalam sistem ini bukan sama rata, tetapi terkait pada hubungan

pengorbanan dan insentif yang diharapkan, oleh karena itu yang harus

dinilai adalah pengorbanan yang diperlukan untuk suatu jabatan.

Kelayakan artinya memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada

batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal

konsistensi.

2.1.5 Kinerja

Secara umum kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan

kepadanya. Menurut Siagian (2014) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil

prestasi yang ditunjukkan oleh pegawai, yang merupakan hasil yang dicapai

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan

kecakapan pengalaman dan kesungguhan serta waktu yang tersedia.

Sedangkan menurut Samsudin (2010) menyebutkan bahwa kinerja adalah

tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan

untuk menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.
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Pendapat dari ahli lain yaitu Mangkunegara (2013) bahwa kinerja adalah

hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah disampaikan sebelumnya,

maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil pekerjaan dari seorang

pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya baik secara

kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh

perusahaan/organisasi.

2.1.5.1 Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Penilaian kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang

dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

PNS.

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) dan Perilaku Kerja. Tata cara penilaian Kinerja Pegawai adalah dengan

menilai dua unsur yaitu SKP dan perilaku kerja dengan bobot nilai unsur SKP

60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).

1. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana

kinerja pegawai yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan instansi
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dan target yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan oleh

seorang PNS. Penilaian kinerja menggunakan SKP meliputi beberapa

aspek yaitu kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sesuai dengan

karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing instansi.

a. Aspek Kuantitas

Kuantitas kerja menurut Mangkunegara (2013) adalah segala macam

bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja

yang dapat dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka

lainnya yang terkait dengan penggunaan waktu selama periode

tertentu.

b. Aspek Kualitas

Kualitas kerja menurut Mangkunegara (2013) adalah segala macam

bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan kualitas atau mutu

hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan

angka lainnya yang berkaitan dengan tugasnya, meliputi ketepatan,

kelengkapan dan kerapian.

c. Aspek Waktu

Ketepatan waktu berhubungan dengan waktu penyelesaian tugas

(pekerjaan) sesuai dengan waktu yang diberikan. Setiap pekerjaan

yang dilakukan oleh para pegawai memiliki standar waktu yang telah

ditentukan. Berbicara mengenai ketepatan waktu maka hal ini terkait

dengan efisiensi waktu. Menurut Muchdoro (1997:180) efisiensi

adalah tingkat kehematan dalam menggunakan sumber daya yang ada
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dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Efisiensi terbagi

menjadi dua yaitu efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Efisiensi waktu

adalah tingkat kehematan dalam hal waktu saat pelaksanaan hingga

kapan proyek itu selesai. Sedangkan efisiensi biaya adalah tingkat

kehematan dan pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

d. Aspek Biaya

Pengertian biaya menurut Mulyadi (2015:8) adalah pengorbanan

sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi,

sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan

tertentu. Di dalam melaksanakan tugasnya para pegawai diharapkan

untuk dapat memberdayakan/menggunakan segala sumber daya

keuangan yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan guna

membantu penyelesaian tugas pekerjaan baik dari segi waktu maupun

hasil kerja.

2. Perilaku Kerja

Selain SKP, prestasi kerja pegawai juga diukur dengan indikator perilaku

kerja. Parameter yang digunakan untuk mengukur perilaku kerja adalah

orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan khusus

bagi pejabat struktural ditambah satu dimensi yaitu kepemimpinan.

a. Orientasi Pelayanan

Menurut Rahadian (dalam Susy, Lemas, dan Levyda, 2018:44)

menerangkan bahwa konsep orientasi pelayanan dapat dikembangkan
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pada level individu karyawan maupun level organisasi. Orientasi

pelayanan pada tingkat individu dapat didefinisikan sebagai

sekumpulan sikap dan perilaku yang mempengaruhi kualitas interaksi

karyawan organisasi dengan pelanggan mereka. Sementara itu pada

level organisasi, orientasi pelayanan merupakan suatu karakteristik

desain internal seperti struktur organisasi, suasana dan budaya pada

level organisasi. Yang dimaksud dengan orientasi pelayan adalah

sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik

kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat atasan

b. Integritas

Integrity berkaitan juga dengan kinerja, suatu pencapaian hasil baik

yang dicapai dengan selalu menjunjung tinggi kejujuran dan nilai-nilai

moral lainnya. Kata integrity berasal dari akar kata ‘integrated’, yang

berarti berbagai bagian dan karakter dan keterampulan berperan aktif

dalam diri kita, yang tampak dari keputusan dan tindakan-tindakan

kita (Atosokhi, 2014)

c. Komitmen

Komitmen menurut Lotunani et al (2014) adalah tingkat kemauan

pegawai untuk mengidentifikasikan dirinya dan berpartispasi aktif

pada organisasi yang ditandai dengan keinginan untuk tetap

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi, kepercayaan dan

penerimaan akan nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta kesediaan

untuk bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan organisasi.
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d. Disiplin

Disiplin menurut Mas’udi (2000:88) adalah kesadaran untuk

melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan

peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa

paksaan dari siapapun. Disiplin hakekatnya adalah suatu ketaatan

yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk

menunaikan tugas kewajiban serta perilaku sebagaimana mestinya

menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku di

dalam suatu lingkaran tertentu.

e. Kerjasama

Menurut Davis, Newstron dan West (2000) bahwa, kerjasama adalah

keterlibatan mental dan emosional orang-orang di dalam situasi

kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi

kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian

tujuan.

Davis, Newstron dan West (2000) menetapkan indikator-indikator

kerjasama sebagai alat ukurnya sebagai berikut : (i) tanggung jawab

secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan

pemberian tanggung jawab daat tercipta kerjasama yang baik, (ii)

saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga

maupun pikiran akan terciptanya kerjasama, dan (iii) pengerahan

kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan
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masing-masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih

kuat dan berkualitas.

f. Kepemimpinan

Robbins (2006) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan

kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian

sasaran. Oleh sebab itu organisasi membutuhkan pemimpin yang

efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku

anggotanya atau anak buahnya. Jadi, seorang pemimpin atau kepala

suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia

dapat mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke

arah pencapaian organisasi.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Karyawan dapat belajar seberapa besar kinerja mereka melalui saran

informal, tetapi penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan

terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi atribut, perilaku dan hasil,

termasuk tingkat ketidakhadiran, yang dikaitkan dengan pekerjaan karyawan.

Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan

apakah ia bisa bekerja atau lebih efektif di masa yang akan datang sehingga

karyawan, organisasi dan masyarakat umumnya memperoleh manfaat.

Menurut Mardiasmo (2009:122) menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat

kinerja adalah sebagai berikut :



43

a. Tujuan : untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down

and bottom up); untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial

secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian

strategi; untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer

level mengenah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal

congruence; dan sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan

pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

b. Manfaat : memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan

untuk menilai kinerja manajemen; memberikan arahan untuk mencapai

target kinerja yang telah ditetapkan; untuk memonitor dan

mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan

target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki

kinerja; serta sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan

hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian

prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang

disepakati.

2.1.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Individu

Kinerja merupakan suatu kontrak multidimensional yang mencakup

banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmudi (2010:20) faktor-faktor

yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut :

a. Faktor Personal/Individu.
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Faktor ini meliputi : pengetahuan, keterampilan, keterampilan (skill),

kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki

setiap individu.

b. Faktor Kepemimpinan

Faktor ini meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, semangat,

arahan dan dukungan yang diberikan manajer dalam tim leader.

c. Faktor Tim

Faktor ini meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,

kekompakan dan keeratan anggota tim.

d. Faktor Sistem

Faktor ini meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang

diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam

organisasi.

e. Faktor Kontekstual

Faktor ini meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan

internal.

2.1.6 Relasi Human Capital, Pelatihan dan Insentif Terhadap Kinerja

Berikut akan dijelaskan mengenai relasi antara human capital, pelatihan

serta insentif terhadap kinerja dalam teori ataupun penelitian yang mendukung

hal tersebut. Kaitan human capital dengan kinerja menurut Gaol (2014) bahwa

human capital merupakan akumulasi dari pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan
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hal-hal lain yang relevan dengan atribut yang terdapat di dalam workforce

organisasi dan dapat meningkatkan produktivitas, kinerja dan pencapaian tujuan

strategis.

Menurut Totanan (2004) sebuah perusahaan akan menghasilkan kinerja

yang berbeda jika dikelola oleh orang yang berbeda, artinya SDM yang berbeda

dalam mengelola aset perusahaan yang sama akan menghasilkan nilai tambah

yang berbeda) Human capital terkait dengan peningkatan investasi dalam hal

pendidikan dan pelatihan secara individu. Kemampuan setiap individu dapat

ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat membawa ke arah

perubahan efektif dalam melakukan pekerjaan (Schultz dalam Alika, Joseph dan

Aibieyi, 2014:56).

Selanjutnya teori yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pelatihan

terhadap kinerja pegawai dinyatakan oleh Mangkunegara (2013) bahwa pelatihan

merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan

kemampuan dan keterampilan  kerja dengan demikian dapat meningkatkan kinerja

pegawai. Teori tersebut juga didukung dalam penelitian Akbar dan Hafeez (dalam

Jocom, Lambey, dan Pandowo, 2017 : 279-288) menjelaskan bahwa pelatihan

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai dan area

pengembangan.

Timbal balik yang diberikan atas segala pengerahan kemampuan,

pengetahuan serta ide, maka pegawai mendapatkan insentif sebagai balas jasa dari

perusahaan/organisasi. Teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh insentif

terhadap kinerja karyawan dinyatakan oleh Siagian (2010:268) bahwa insentif
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diberikan guna mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi bagi

karyawannya.  Salah satu bentuk non material insentif yaitu pengakuan dari atasan

terhadap bawahan yang akan meningkatkan motivasi pegawai dan meningkatkan

produktivitas pegawai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap

peningkatan kinerja organisasi (Deeprose dalam Kwao, Darkwa, Amfo,

2015:230).

2.1.7 Penelitian Pendahuluan

Untuk memperkuat kerangka pemikiran penelitian ini, maka didukung

dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Pendahuluan

No.
Judul, Peneliti

dan Tahun
Hasil Penelitian

Metode Persamaan Perbedaan

1

Pengaruh
Human Capital,
Structural
Capital, Dan
Customer
Capital
Terhadap
Kinerja
Perusahaan
Pada
Perusahaan
Daerah Air
Minum
(PDAM) Di
Kabupaten
Tabalong
(Septiadi
Wirawan, 2017)

1. Human capital
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kinerja
Perusahaan
pada PDAM di
Kabupaten
Tabalong

2. Structur capital
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kinerja
Perusahaan
pada PDAM di
Kabupaten
Tabalong

3. Customer
capital
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kinerja

Kuantitatif
(regresi
linear ganda)

1. Metode
penelitian

2. Membahas
human
capital

3. Membahas
kinerja

4. Lokus penelitian
di sektor
publik

1. Komponen
human capital

2. Komponen
kinerja pegawai

3. Periode
penelitian
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Perusahaan
pada PDAM di
Kabupaten
Tabalong

4. Secara
simultan
Human capital,
Structur capital
dan Customer
capital
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kinerja
Perusahaan
pada PDAM di
Kabupaten
Tabalong

5. Structur capital
adalah variabel
yang
berpengaruh
dominan
terhadap
Kinerja
Perusahaan
pada PDAM di
Kabupaten
Tabalong

2

The Impact of
Human Capital
Management on
the
Innovativeness
of Research
Center : the
Case of
Scientific
Research
Centers in
Algeria (Samah
Souleh, 2014)

1. Human
capital
management
(HCM)
memiliki efek
yang positif
pada
Innovativeness
of Center

2. Knowledge
Management
(KM)
memiliki efek
yang positif
pada
Innovativeness
of Center

3. Competence
Management
(CM)
memiliki efek

Kuantitatif
(Regresi
Berganda)

1. Metode
penelitian

2. Membahas
human capital

1. Lokasi Penelitian
yaitu sektor
Research &
Development

2. Komponen
human capital

3. Periode
penelitian
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yang positif
pada
Innovativeness
of Center

3

The Effect Of
Training and
Work
Motivation To
Employee
Performance
PT. Nasmoco
Pemuda
Semarang
(Muhammad
Ashari, Apriatni
EP dan Bulan
Prabawani,
2014)

1. Pelatihan
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
karyawan

2. Ada pengaruh
antara motivasi
dan kinerja
karyawan PT.
Nasmoco
Pemuda
Semarang

3. Ada pengaruh
antara
pelatihan dan
motivasi secara
bersama-sama
terhadap
kinerja.
Dimana
variabel
motivasi
mempunyai
pengaruh
paling besar
terhadap
kinerja
dibanding
variabel lain

Kualitatif
Explanatory
Research
(analisis
regresi linier
berganda)

1. Membahas
pelatihan

2. Membahas
kinerja
pegawai

1. Lokasi
penelitian
adalah bidang
produk dan
jasa

2. Metode
penelitian

3. Komponen
pelatihan

4. Komponen
kinerja

5. Periode
penelitian

4

The Impact of
Training and
Development on
Employees
Performance
and
Productivity :  a
case study of
United Bank
Limited
Peshwar City,
KPK, Pakistan
(Neelam Tahir,
Israr Khan
Yousafzai, Dr.
Shahid Jan,

Terdapat
pengaruh yang
signifikan
antara variabel
yang diukur

Kuantitatif
(analisis
regresi
linier)

1. Metode
penelitian

2. Membahas
pelatihan

3. Membahas
kinerja pegawai

1. Lokasi
penelitian
adalah bidang
jasa

2. Komponen
pelatihan

3. Komponen
kinerja

4. Periode
penelitian
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Muhammad
Hashim, 2014)

5

Pengaruh
Reward,
Insentif,
Pembagian
Tugas Dan
Pengembangan
Karier Pada
Kepuasan Kerja
Perawat Di
Rumah Sakit
Ortopedi Prof.
DR. R.
Soeharso
Surakarta
(Jimmy Fitria,
Hunik Sri
runing Sawitri,
2017)

1. Reward
berpengaruh
postif dan
signifikan pada
kepuasan kerja
perawat

2. Insentif
berpengaruh
postif dan
signifikan pada
kepuasan kerja
perawat

3. Pembagian
tugas
berpengaruh
postif dan
signifikan pada
kepuasan kerja
perawat

4. Pengembangan
karier
berpengaruh
postif dan
signifikan pada
kepuasan kerja
perawat

5. Reward,
insentif,
pembagian
tugas dan
pengembangan
karier
berpengaruh
postif dan
signifikan pada
kepuasan kerja
perawat

Kuantitatif
(analisis
regresi
berganda)

1. Metode
penelitian

2. Membahas
insentif dan
komponennya

1. Lokasi
penelitian
adalah rumah
sakit

2. Periode
penelitian

6

The Effect of
Incentive
System on
Performance
Motivation as
Mediator for
Public Sector
Organization in
Uae (Rashid
Ahmed Khamis
Al Naqbi, Prof.

1. Terdapat
korelasi postif
dan hubungan
antara sistem
insentif dan job
performance

2. Terdapat
korelasi positif
dan hubungan
antara motivasi
dan sistem

Kuantitatif 1. Metode
penelitian

2. Membahas
insentif

3. Lokasi
penelitian
adalah bidang
publik

1. Kompenen
insentif

2. Periode
penelitian
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Dr. Rosman Bin
Md Yusoff, Dr.
Fadillah Binti
Ismail, 2018)

insentif
3. Terdapat

korelasi positif
dan hubungan
antara motivasi
dan job
performance

2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber daya manusia merupakan investasi yang dimiliki oleh perusahaan

tidak hanya untuk saat ini akan tetapi hingga ke depannya nanti. Sebab manusia

memiliki kompetensi, pengetahuan, inovasi, ide-ide, keterampilan dan atribut

kepribadian yang bernilai dan akan digunakan di masa depan untuk mencapai

tujuan organisasi. Oleh karena itu organisasi perlu menyadari bahwa kinerja

perusahaan bukan hanya ditentukan oleh capital yang berupa finansial, mesin,

teknologi dan modal tetapi melainkan dipengaruhi terutama oleh intangible

capital, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).

Adanya kesenjangan antara yang diharapkan oleh organisasi dengan

kinerja yang ditampilkan oleh pegawai dapat disebabkan oleh kurangnya

perhatian terhadap faktor sumber daya manusia. Tidak sedikit organisasi yang

mengejar keuntungan dengan mengabaikan kebutuhan pegawai, sehingga

membuat reputasi organisasi menjadi buruk atau tidak dapat mempertahankan

eksistensinya dan tersingkir oleh pesaing lain. Agar hal tersebut tidak terjadi,

maka organisasi perlu melakukan pemeliharaan dan meningkatkan kinerja

pegawai yang dimilikinya, di antaranya melalui penerapan manajemen human

capital, pelaksanaan pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan dan
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pengetahuan pegawai serta pemberian insentif atau kompensasi atas hasil kerja

pegawai selama ini.

Human capital merupakan persediaan kompetensi, pengetahuan dan

atribut kepribadian yang terkandung di dalam kemampuan individu untuk dapat

ditunjukkan dalam pekerjaan, sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi

organisasi atau perusahaan (Sharabati, 2010).

Permasalahan yang ada adalah bahwa tidak semua pegawai memiliki

kompetensi, kurang ahli di bidangnya, atau memiliki keterbatasan dalam

mengemukakan pendapat, tentunya hal ini akan berakibat kurang baik bagi

instansi jika dikaitkan dengan tugas dan fungsinya sebagai pendukung kinerja

DPRD. Oleh karena itu untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan human

capital yang dimiliki, maka dapat diukur dalam tiga komponen yang

dikemukakan oleh Sharabati (2010) yaitu Learning and Education (L&E),

Experience and Expertise (E&E), Innovation and Creation (I&C).

Salah satu cara untuk dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh

setiap pegawai adalah melalui pelatihan yang diberikan oleh organisasi. Pelatihan

merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan

prosedur sistematis dan terorganisir dimana pegawai non managerial mempelajari

pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas (Mangkunegara,

2013).

Untuk dapat mengukur seberapa efektif pelatihan yang dilakukan maka

dapat diukur melalui 7 komponen yang dikemukakan oleh Mangkunegara

(2013:62) yaitu jenis pelatihan, tujuan pelatihan, materi, metode yang digunakan,
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kualifikasi peserta, kualifikasi pelatih, dan waktu (banyaknya sesi). Pelatihan

kerja sangat diperlukan dalam mengembangkan pengetahuan keterampilan dari

pegawai, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan

agar dapat mencapai standar yang ditetapkan serta mampu melaksanakan

tanggung jawabnya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Ketika pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat pada

waktunya, maka organisasi harus memahami kebutuhan pegawainya dan

diharapkan dapat memberikan sesuatu sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka.

Salah satu balas jasa yang diberikan oleh organisasi adalah insentif atau

penghasilan tambahan yang diberikan diluar gaji. Insentif adalah sarana motivasi,

dapat diberi batasan perangsang atau pendorong yang diberikan dengan sengaja

kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar

untuk berprestasi bagi organisasi (Sarwoto, 2011). Hal ini dimaksudkan untuk

mendorong karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil

kerjanya. Dan bagi instansi sendiri, insentif merupakan suatu strategi untuk

meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam menghadapi persaingan yang

semakin ketat. Insentif sendiri dibagi ke dalam dua hal yaitu insentif materil dan

non financial incentive

Belum optimalnya kinerja yang ditampilkan oleh pegawai Sekretariat

DPRD Provinsi Jawa Barat diduga karena belum optimalnya manajemen human

capital, belum efektifnya pelatihan yang dilaksanakan serta penerapan insentif

yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pegawai. Kinerja sangat

menentukan apakah suatu instansi dikatakan berhasil atau tidak dalam mencapai
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tujuan yang ingin dicapai. Kinerja merupakan suatu proses penilaian secara

sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan

perilaku kerja PNS. Untuk mengukur kinerja digunakan indikator berdasarkan PP

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2019, yang terdiri atas SKP (kuantitas,

kualitas, waktu dan biaya) dan penilaian perilaku kerja (orientasi pelayanan,

integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan).

Berdasarkan alur pemikiran di atas, maka dapat digambarkan dalam

kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Human Capital

1. Learning & Educations
2. Experience & Expertise
3. Innovation & Creation

(Sharabati, 2010)

Pelatihan

1. Jenis Pelatihan
2. Tujuan Pelatihan
3. Materi Pelatihan
4. Metode Pelatihan
5. Kualifikasi Peserta
6. Kualifikasi Pelatih
7. Waktu (banyak sesi)

(Mangkunegara, 2013:62)

Insentif

1. Materil
2. Non Materil

(Sarwoto, 2011)

Kinerja

1. Sasaran Kinerja Pegawai
a. Aspek Kuantitas
b. Aspek Kualitas
c. Aspek Waktu
d. Aspek Biaya

2. Penilaian Perilaku Kerja
a. Orientasi Pelayanan
b. Integritas
c. Komitmen
d. Disiplin
e. Kerjasama
f. Kepemimpinan

(PP No. 30 Tahun 2019)
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2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah

dipaparkan sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut

“Terdapat pengaruh manajemen human capital, pelatihan dan insentif terhadap

kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, baik secara simultan

maupun parsial”
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