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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya...” 

(Q.S. Al-Baqarah:286) 
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ABSTRAK 

 
Masriani, 2021. Pengaruh Human Capital Terhadap Kinerja Dosen 

Melalui Perilaku Kerja Pada Universitas Tomakaka Mamuju Sulawesi 

Barat. Tesis. Dibimbingan oleh Bapak Abd. Rahman Rahim sebagai 

Pembimbing I dan Bapak Agussalim HR sebagai Pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

Pengaruh human capital terhadap kinerja dosen melalui perilaku kerja 

pada Universitas Tomakaka Mamuju Sulaweai Barat. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui 

penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 128 

responden dengan teknik pengukuran menggunakan skala likert. Data 

diproses menggunakan Sofware SmartPLS 3.2.7.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Human capital 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja. 2). Human 

capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. 3). 

Perilaku kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. 

4). Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung diperoleh hasil 

bahwa human capital dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

kinerja dosen dengan dimediasi oleh perillaku kerja. 

 

Kata Kunci: Human Capital, Perilaku Kerja, dan Kinerja Dosen.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
A. Latar Belakang 

Unsur utama dalam memajukan organisasi adalah sumber daya 

manusia (SDM), sebagai motor penggerak, inspirasi dan juga sebagai 

otak berjalannya suatu organisasi. Sumber daya manusia memberikan 

pengaruh yang besar. Semakin baik SDM maka akan semakin baik 

pula kinerja didalam organisasi tersebut. Sebaliknya semakin rendah 

mutu SDM yang dimiliki maka semakin menurun kinerja di organisasi 

tersebut. 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu 

organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat 

berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam 

pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Peran SDM 

bagi sebuah organisasi yang ingin berumur panjang merupakan suatu 

hal strategis. Oleh karena itu, untuk menangani SDM yang handal 

harus dilakukan sebagai human capital. 

Human capital, bukanlah memposisikan manusia sebagai modal 

layaknya mesin, sehingga seolah-olah manusia sama dengan 

mesin. Human capital justru bisa membantu pengambil keputusan 

untuk memfokuskan pembangunan manusia dengan menitikberatkan 

pada investasi pendidikan (termasuk pelatihan) dalam rangka 

peningkatan mutu organisasi sebagi bagian pembangunan bangsa. 
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Islam mengajarkan dan mengatur bagaimana menempatkan SDM 

pada sebuah organisasi. Islam sangat peduli terhadap hukum 

perlindungan hak-hak dan kewajiban mutualistik antara pekerja dengan 

yang mempekerjakan. Etika kerja dalam Islam mengharuskan, bahwa 

gaji dan bayaran serta spesifikasi dari sebuah pekerjaan yang akan 

dikerjakan harus jelas dan telah disetujui pada saat adanya 

kesepakatan awal, dan pembayaran telah dilakukan pada saat 

pekerjaan itu telah selesai tanpa ada sedikitpun penundaan dan 

pengurangan. Para pekerja juga mempunyai kewajiban untuk 

mengerjakan pekerjaannya secara benar, effektif dan effisien. Al Quran 

mengakui adanya perbedaan upah di antara pekerja atas dasar kualitas 

dan kuantitas kerja yang dilakukan sebagai mana yang dikemukakan 

dalam Surah Al Ahqaaf (46) ayat 19 yang berbunyi: 

لَُهوَن   ۡظ ََل ُي وَُهۡم  ُهۡم  َٰلَ ۡعَم
َ

أ ُهۡم  َِي ِِلُوَّف ْْۖ َو لُوا َعِه ا  هَّ ّمِ َٰٞت  َج َر ّٖ َد
ُِكّ  ١٩َول

Terjemahnya: 

“Dan bagi masing-masing mereka derajat kerjaan menurut apa 
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 
mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka 
tidak dirugikan.” (Q.S. Al Ahqaaf : 19) (Departemen Agama RI, 
2008) 
 

 

Sungguh sangat menarik apa yang ada dalam Al Quran yang 

tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam tataran dan 

posisi yang sama untuk masalah kerja dan upah yang mereka terima, 



3 
 

 

sebagaimana yang terungkap dalam Surah Ali‟ Imran (3) ayat 195 yang 

berbunyi: 

ٰۖ بَْعُضكُم  ن ذََكٍر أَْو أُنثَى  نُكم ّمِ فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ ََل أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ّمِ

ن بَْعٍضٰۖ فَالَِّذٌَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمن ِدٌَاِرِهْم َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً َوقَاتَلُوا  ّمِ

َوََلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اَْلَنَْهاُر ثََوابًا  َوقُتِلُوا ََلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسٌِّئَاتِِهمْ 

ُ ِعنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب  ) ِِۚ َوّللاَّ ْن ِعنِد ّللاَّ  (  ٥٩١ّمِ
Terjemahnya: 

“Maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonannya (dengan 
berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-
orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, 
(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. 
Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampong 
halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan 
yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan 
mereka dan pastilah Aku masukkan mereka kedalam surga yang 
mengalir sungai-sungai dibawahnya sebagai pahala disisi Allah. 
Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”  (Q.S. Ali‟ Imran : 195) 
(Departemen Agama RI, 2008) 
 

 

Islam juga menganjurkan, untuk melakukan tugas-tugas dan 

pekerjaan tanpa ada penyelewengan dan kelalaian, dan bekerja secara 

efisien dan penuh kompentensi. Ketekunan dan ketabahan dalam 

bekerja dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai terhormat. 

Suatu pekerjaan kecil yang dilakukan secara konstan dan professional 

lebih baik dari sebuah pekerjaan besar yang dilakukan dengan cara 

musiman dan tidak professional. Hal ini sesuai dengan Sabda 

Rasullulah yang berbunyi “Sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang 

dilakukan penuh ketekunan walaupun sedikit demi sedikit.” (H.R. 

Tirmidzi). 
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Standar Al Quran untuk kepatutan sebuah pekerjaan adalah 

berdasarkan pada keahlian dan kompetensi seseorang dalam 

bidangnya. Ini merupakan hal penting, karena tanpa adanya 

kompentensi dan kejujuran, maka bisa dipastikan tidak akan lahir 

efisiensi dari seseorang. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi 

manajemen sebuah organisasi (perusahaan) untuk menempatkan 

seseorang sesuai dengan kompetensinya.  

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan, bahwa Islam 

mengajarkan SDM dalam sebuah organisasi merupakan salah 

satu capital bukan sebagai cost unit. Dengan demikian, penanganan 

SDM sebagai human capital, bukanlah sesuatu yang baru dalam 

aktivitas organisasi saat ini. 

Dengan adanya tingkat pengetahuan, keterampilan, serta 

pengalaman kerja maka diharapkan akan berpengaruh dalam 

meningkatkan kinerja pegawai, dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mampu meningkatkan kinerja pegawai 

yang akan memberikan hasil yang terbaik dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Melalui tingkat pengetahuan seseorang dapat dengan 

mudah melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menjamin tersedianya 

tenaga kerja yang mempunyai keahlian, karena orang yang 

berpengetahuan akan menggunakan pikirannya secara kritis. Menurut 

Budiman (2011), Pengetahuan (knowledge) adalah pengenalan akan 

sesuatu atau apa yang dipelajari. Lebih lanjut Menurut Notoatmodjo 
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dalam Kholid (2012), pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan 

terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yaitu 

penglihatan, penciuman, pendengaran, raba dan rasa dengan sendiri. 

Dengan keterampilan pegawai akan mudah menyelesaikan tugas-

tugasnya dengan cepat dan benar. Keterampilan Kerja menurut 

Hasibuan (2000) keterampilan merupakan kemampuan seseorang 

dalam menyelesaikan tugas yang di tugaskan kepadanya. Keterampilan 

disini mencakup teknikal skiil, human skiil, conceptual skiil, seperti 

kecakapan untuk memanfaatkan kesempatan, kecermatan 

menggunakan peralatan yang dimiliki organisasi dalam mencapai 

tujuan.  

Melalui pengalaman kerja dapat lebih mempunyai kemampuan 

fisik maupun mental, untuk dapat menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Pengalaman kerja adalah ukuran waktu lamanya 

masa kerja yang telah di tempuh seseorang dengan memahami tugas–

tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik 

(Ranupandojo, 2004). Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau 

keterampilan yang telah diketahui seseorang yang akibat dari 

perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu 

tertentu (trijoko, 2004) dengan pengalaman kerja yang baik diharapkan 

pegawai dapat memberikan kinerja yang semakin baik pula dan bisa 
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menjadi contoh bagi pegawai yang baru bergabung kedalam 

organisasi.  

Sebagai manifestasi dalam meningkatkan kinerja, sumber daya 

manusia atau human capital  yang dimiliki organisasi tersebut harus 

memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja 

yang baik. Selain dari ketiga hal tersebut, perilaku kerja juga perlu jadi 

perhatian. Perilaku kerja menurut Robbins (2002) yaitu bagaimana 

orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya 

melalui sikap dalam kerja. Seorang pegawai dengan perilaku kerja yang 

baik dapat meningkatkan kinerja pada organisasi tersebut. 

Kinerja dosen dalam suatu institusi pendidikan merupakan faktor 

yang menarik untuk diteliti karena lima alasan: Pertama, dosen 

merupakan tombak bagi keberhasilan proses belajar mengajar, Kedua, 

dosen tidak hanya berperan dan mentransfer ilmu kepada mahasiswa 

tetapi memberikan contoh sikap, ucapan, perilaku kepribadian. Ketiga, 

kualitas kinerja dosen bukanlah suatu yang final dan tidak dapat 

diperbaiki karena sebagai manusia, dosen selalu tumbuh dan berubah. 

Keempat, jika kinerja dosen tidak didukung oleh kompetensi profesional 

dan motivasi kerjanya, maka proses belajar mengajar tidak bisa lancar 

sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, dosen dapat memperbaiki 

sesuai yang diharapkan. Kelima, guru dan dosen memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, serfitikat pendidik, sehat jasmani dan rohani 
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serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional (pasal 8, UUGD 14/2005). 

Dosen sebagai komponen esensial dalam suatu system 

pendidikan di perguruan tinggi memiliki tanggungjawab, peran yang 

sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sesuai 

Pasal 1 ayat 14 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi bahwa 

dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen dituntut untuk melakukan 

pengajaran konstruktif (constructive aligment) ulang terhadap 

keselarasan tiga komponen Outcome Based Education (OBE), yakni (1) 

capaian pembelajaran, (2) aktivitas pembelajaran, dan (3) metode 

asesmen yang telah disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS).  

Disisi lain, dosen juga harus melaksanakan tugasnya secara 

professional dalam arti yang sesungguhnya.  Artinya disamping dosen 

itu mempunyai otonomi penuh dalam hal keilmuannya, dia juga harus 

didukung oleh beberapa syarat yang harus melekat di dalam diri 

mereka, seperti  empat kompetensi dasar yang harus dimiliki, yakni 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang unsur-

unsurnya cukup banyak dan terukur.  
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Secara formal bahwa dosen yang dapat dianggap profesional itu 

ditandai dengan  perolehan sertifikat sebagai pendidik profesional.  Dan 

prosedur yang dilakukanpun juga melalui prosedur resmi  sertifikasi 

dosen yang diselenggarakan secara kelembagaan melalui kementerian 

yang berwenang. Profesionalitas dosen sangat diperlukan dalam upaya 

peningkatan pendidikan secara umum, dan karena itu pemerintah telah 

menyediakan dana yang sangat banyak untuk memberikan 

penghargaan atas profesinalitas dosen tersebut.  

Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang 

berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi 

tertentu. Sementara itu sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai 

pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. 

Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan 

melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Beberapa hal berikut ini juga sangat penting untuk diketahui oleh 

seluruh dosen, yakni  bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen 

yang memenuhi persyaratan sebagai yakni: (a). Memiliki sertifikat 

pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen 

(sekarang Kementerian); (b). Melaksanakan tridharma perguruan tinggi 

dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS 

dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai 

dengan kualifikasi akademiknya; (c). Tidak terikat sebagai tenaga tetap 
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pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang 

bersangkutan bertugas; (d). Terdaftar pada Departemen (kementerian) 

sebagai dosen tetap; dan (e). Berusia paling tinggi: 65 (enam puluh 

lima) tahun atau 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan 

profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan dosen tetap yang 

mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang 

bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh 

tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma 

pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan 

tinggi yang bersangkutan.  

Disamping itu bagi dosen yang  profesor  dan  telah memenuhi 

persyaratan, diberikan tunjangan kehormatan setara dengan dua kali 

gaji pokok. Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana pada 

tunjangan profesi, profesor harus melakukan tugas khusus, yaitu: (1). 

menulis buku; (2). menghasilkan karya ilmiah; dan (3). 

menyebarluaskan gagasan.  

Dengan melaksanakan tugas sebagai dosen profesional, dosen 

dapat diberikan hak-haknya berupa tunjangan yang besarnya setara 

dengan satu kali gaji pokok pada setiap bulannya, selama memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. Demikian juga bagi dosen yang telah 

menduduki jabatannya minimal 8 tahun dapat diangkat sebagai pejabat 

struktural, tetapi tidak berhak mendapatkan tunjangan profesi, 
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kehormatan, fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. 

Menurut peraturan perundangan yang berlaku, dosen juga dapat 

memperoleh beberapa hak, setelah menjalankan kewajibannya, yang 

antara lain berupa: Maslahat tambahan; Promosi; Penghargaan; 

Perlindungan dalam Melaksanakan Tugas dan Hak atas Kekayaan 

Intelektual; Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan 

Otonomi Keilmuan; Pemberian Penilaian dan Penentuan Kelulusan 

Mahasiswa; Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi; 

Cuti; Peningkatan Kompetensi, Akses Sumber Belajar, Informasi, 

Sarana dan Prasarana Pembelajaran, serta Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

Kampus Universitas Tomakaka terletak di Jalan Ir. H. Djuanda No. 

44/77 Kelurahan Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi 

Sulawesi Barat. Universitas Tomakaka Mamuju memiliki 7 fakultas dan 

14 program studi dan memiliki berbagai sarana seperti kantor fakultas, 

ruang pelayanan akademik dan pembayaran, ruang perkuliahan, 

perpustakaan, aula, laboratorium, mushollah, sarana olahraga, serta 

kantin dan beberapa bangunan lainnya. Sampai dengan saat ini 

Universitas Tomakaka telah berkontribusi pada penyiapan sumber daya 

manusia dalam rangka ikut serta membangun daerah. Selanjutnya 

berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Universitas Tomakaka 

Mamuju ditemukan banyaknya tenaga dosen yang belum bisa 

mencurahkan seluruh perhatiannya secara fokus seratus persen pada 
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pekerjaannya. Disebabkan banyaknya dosen bekerja dari satu tempat 

ke tempat lainnya dengan waktu yang sangat sedikit dan beban kerja 

yang banyak dan lainnya sehingga kinerja dosen belum maksimal. 

Melihat dari permasalah yang ada maka sumber daya manusia atau 

human capital dalam hal ini Dosen tetap pada Universitas Tomakaka 

Mamuju dituntut memiliki perilaku kerja serta tingkat kinerja yang tinggi 

sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara 

bertanggung jawab.  

Sehubung dengan uraian diatas penulis tertarik melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai “PENGARUH HUMAN CAPITAL 

TERHADAP KINERJA DOSEN MELALUI PERILAKU KERJA PADA 

UNIVERSITAS TOMAKAKA MAMUJU SULAWESI BARAT”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar Belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut ini:  

1. Apakah Human Capital berpengaruh terhadap Perilaku Kerja pada 

Universitas Tomakaka Mamuju? 

2. Apakah Human Capital berpengaruh terhadap Kinerja Dosen pada 

Universitas Tomakaka Mamuju? 

3. Apakah Perilaku Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Dosen pada 

Universitas Tomakaka Mamuju? 
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4. Apakah Human Capital berpengaruh terhadap Kinerja Dosen melalui 

Perilaku Kerja pada Universitas Tomakaka Mamuju?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Human Capital 

berpengaruh terhadap Perilaku Kerja pada Universitas Tomakaka 

Mamuju. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Human Capital 

berpengaruh terhadap Kinerja Dosen pada Universitas Tomakaka 

Mamuju.  

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Perilaku Kerja 

berpengaruh terhadap Kinerja Dosen pada Universitas Tomakaka 

Mamuju. 

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Human Capital 

berpengaruh terhadap Kinerja Dosen melalui Perilaku Kerja pada 

Universitas Tomakaka Mamuju. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Dapat menambah pengetahuan dibidang keilmuan maupun 

pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang 



13 
 

 

Pengaruh Human Capital Terhadap Kinerja Dosen Melalui Perilaku 

Kerja. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi dunia akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari 

penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Human 

Capital Terhadap Kinerja Dosen Melalui Perilaku Kerja.  

b. Bagi peneliti berikutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengembangan penelitian, serta dapat menjadi pembanding atau 

acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah 

organisasi atau perusahaan dan harus diperhatikan dalam 

manajemen adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia. 

Berikut pengertian manajemen sumber daya manusia menurut 

para ahli: 

Menurut Handoko (2014) “Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah pengakuan terhadap pentingnya satuan tenaga 

kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital bagi 

pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan pemanfaatan berbagai 

fungsi dan kegiatan personalian unutk menjamin bahwa mereka 

digunakan secara efektif dan bijak agar bermanfaat bagi individu, 

organisasi dan masyarakat”. 

Menurut Hasibuan (2017) “Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.” 
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Sedangkan menurut Mangkunegara (2013) “Manajemen 

Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 

balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga 

kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa, 

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang vital bagi 

pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan pemanfaatan berbagai 

fungsi dan kegiatan personalia untuk menjamin bahwa mereka 

digunakan secara efektif dan bijak agar bermanfaat bagi individu, 

organisasi, dan masyarakat. 

b. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Peranan manajemen dalam organisasi yaitu mengatur 

struktur organisasi manajemen sesuai kehendak yang organisasi 

inginkan, membantu manajer dalam melakukan pengawasan dan 

menentukan orang-orang yang dibutuhkan dalam perusahaan 

tersebut, akan mendapatkan pengambilan keputusan yang cepat 

dalam organisasi, organisasi akan tersusun dengan baik. 

Demikian pula ketika kita melakukan sesuatu itu dengan 

benar, baik, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, maka kita 

akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu 
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atau dalam mengerjakan sesuatu. Kita tidak boleh melakukan 

sesuatu yang didasarkan pada keragu-raguan biasanya akan 

melahirkan hasil yang tidak optimal dan mungkin akhirnya tidak 

bermanfaaat. 

Al-Qur‟an menyebutkan agar seseorang memperhatikan 

tindakan yang akan dilakukannya, yaitu pada surah Al-Hasyr (59) 

ayat 18 yang berbunyi: 

َۚ إِنَّ  َ ْ ٱَّللَّ ُقوا تَّ َنۡت لَِغدّٖٖۖ َوٱ ا قَدَّ ٞس نَّ َنۡف ُظۡر  َن َوۡۡل  َ ْ ٱَّللَّ ُقوا تَّ ْ ٱ ُنوا َن يَو َءا ِ َها ٱَّلَّ يُّ
َ

أ َيَٰٓ
 َ نَ ٱَّللَّ لُو َتۡمَه ا  َِه ي ُُِۢ  م  . َب

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr (59):18) (Departemen 
Agama RI, 2008) 
 

 
Menurut Hasibuan (2017) peranan Manajemen Sumber daya 

Manusia adalah sebagai berikut :   

1) Menetapkan jumlah kualitas, dan penempatan tenaga kerja 

yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

berdasarkan job description, job specification, dan job 

evaluation.  

2) Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan 

berdasarkan asas the right man in the right job.  
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3) Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi, 

dan pemberhentian.  

4) Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya 

manusia pada masa yang akan datang.  

5) Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan pada khususnya.  

6) Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan 

kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan 

sejenis.  

7) Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.  

8) Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi 

karyawan.  

9) Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.  

10) Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya.  

c. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan 

secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Peroses-prosesnya harus 

diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-

asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. 

Manajemen dalam artian disini adalah mengatur segala sesuatu 

agar dilakukan dengan baik, tepat, terarah, jelas dan tuntas 

merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam (Didin dan 

Hendri, 2003). 
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Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani 

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah 

sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, 

dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR. 

Thabrani). 

Hasibuan (2017) menjelaskan bahwa fungsi manajemen 

sumber daya manusia meliputi :  

1) Fungsi Manajerial  

a) Perencanaan 

Perencanaan (human resource planning) adalah 

merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efesien agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya suatu tujuan. Perencanaan dilakukan dengan 

menetapkan program kepegawaian.  

b) Pengorganisasian  

Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan untuk 

mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization 

chart).  

c) Pengarahan  

Pengarahan (directing) adalah kegiatan yang mengarahkan 

semua karyawan agar mau bekerja sama dengan efektif serta 
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efesien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. 

d) Pengendalian  

Pengendalian (Controlling) adalah kegiatan mengendalikan 

semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan 

perusahaan dan bekerja sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan 

maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan 

perencanaan.  

2) Fungsi Operasional 

a) Pengadaan  

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

perjanjian kerja, penempatan, orientasi, induksi untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan. 

b) Pengembangan  

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis konseptual, dan moral karyawan 

melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan 

yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 

masa kini maupun masa depan.  
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c) Kompensasi  

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa 

langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang dan 

barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. 

Adil artinya sesuai dengan prestasi kerjanya, layak artinya 

dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada 

batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan 

eksternal konsistensi.  

d) Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk 

mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan, agar terciptanya kerja sama yang serasi dan saling 

menguntungkan. Perusahan memperoleh laba, karyawan dapat 

memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian 

merupakan hal yang paling penting dan sulit dalam Manajemen 

Sumber Daya Manusia, karena mempersatukan dua 

kepentingan yang bertolak belakang.  

e) Pemeliharaan  

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk 

memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan 

loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama 

sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 
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program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai 

karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal 

perusahaan.  

f) Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena 

tanpa adanya kedisiplinan yang baik sulit terwujudnya tujuan 

yang maksimal. 

g) Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja 

seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini 

disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, 

kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya. 

2. Human Capital 

a. Pengertian Human Capital 

Human Capital diartikan sebagai manusia itu sendiri yang 

secara personal dipinjamkan kepada suatu organisasi dengan 

kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, dan pengalaman 

pribadi. Walaupun tidak semata-mata dilihat dari individual tapi 

juga sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi baik di 

didalam maupun diluar organisasi tersebut. 
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Pengertian human capital menurut para ahli, yaitu: 

Menurut Matthewman & Matignon dalam Gaol (2014) 

mendefinisikan human capital sebagai akumulasi pengetahuan, 

keahlian, pengalaman dan atribut atribut kekuatan pekerja lainnya 

yang relevan di dalam kekuatan pekerja sebuah organisasi dan 

memacu produktivitas, kinerja dan pencapaian tujuan strategis. 

Menurut Amirul (2017) Human capital adalah kemampuan 

yang ada dalam diri seseorang, dapat dinyatakan dari yang terlihat 

maupun yang masih terpendam. Kemampuan seseorang yang 

terlihat dapat tercermin dari penyelesaian pekerjaan sehari-hari 

dengan penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan oleh 

seseorang di dalam organisasi, dengan kata lain yaitu kapasitas 

seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu 

pekerjaan organisasi. 

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas, bahwa human 

capital adalah sebuah sistem untuk memperbaiki kinerja pegawai 

dan organisasi melalui peningkatan intelektual, kemampuan, 

pengetahuan, dan pengalaman mereka. 

b. Konsep Human Capital 

Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar 

yaitu manusia dan kapital (model). Kapital diartikan sebagai faktor 

produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa 

tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan 
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definisi kapital tersebut, manusia dalam human capital merupakan 

suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia 

juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktivitas 

ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi.   

 Seiring berkembangnya teori ini, konsep human capital 

dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah human 

capital sebagai aspek Individual. Konsep ini menyatakan bahwa 

model manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri 

manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan.  

Konsep kedua menyatakan bahwa human capital merupakan 

pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai 

aktivitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. 

konsep utama model ini adalah bahwa human capital merupakan 

sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu 

(Alan dkk, 2008). Konsep ini menganggap human capital tidak 

berasal dari pengalaman manusia.   

 Konsep ketiga memandang human capital melalui perspektif 

orientasi produksi. Romer (1999) menyatakan bahwa human 

capital merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. 

Frank dan Bemanke (2007) juga berpendapat bahwa Human 

capital merupakan perpaduan antara pendidikan, pengalaman, 

pelatihan, keterampilan,  kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif 

yang memengaruhi produktivitas manusia. 
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c. Faktor Penting Human Capital 

Menurut Setiono Winardi (2014), faktor yang menentukan 

keberhasilan bisnis dalam memandang manusia sebagai modal, 

adalah :  

1) Pengalaman, keterampilan, inovasi dan wawasan.  

2) Kemampuannya untuk memahami bagaimana mengelola modal 

manusia untuk kinerja dan kekayaannya.  

3) Strategi dan metode untuk mengajak dalam mempekerjakan, 

mengelola, mengembangkan dan mempertahankan bakat 

dengan performa terbaik.  

4) Pelatihan tentang bagaimana menerapkan prinsip manajemen 

modal, sebagai suatu metode untuk strategi bisnis dan kinerja.  

Faktor-faktor tersebut melahirkan suatu prinsip di dalam 

Human Capital Management, bahwa strategi modal manusia yang 

kuat membutuhkan fakta-fakta yang solid, langkah-langkah, dan 

proses untuk membedakan dimana perusahaan akan 

mendapatkan pengaruh besar dari pekerjanya, dimana hal 

tersebut dipengaruhi atas kemajuan teknologi yang telah menjadi 

katalis bagi munculnya pendekatan dalam manajemen sumber 

daya manusia, sehingga menciptakan model bisnis dan strategi 

bahwa modal manusia harus sesuai untuk merencanakan dalam 

mengambil keuntungan dari peristiwa aktual yang dipertahankan 

dalam sistem informasi perusahaan dimana sumber daya manusia 
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dapat membantu untuk melihat bagaimana model bisnis dan 

strategi kinerja harus dijalankan. 

d. Indikator-indikator Human Capital 

Edvinsson and Malone (1997) dalam Edi Jusriadi, dkk 

(2018), menyatakan bahwa human capital adalah keterampilan 

pekerja, pegalaman, kapabilitas dan tacit knowledge. 

Keterampilan Kerja menurut Hasibuan (2000) keterampilan 

merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas 

yang di tugaskan kepadanya. Keterampilan disini mencakup 

teknikal skiil, human skiil, conceptual skiil, seperti kecakapan 

untuk memanfaatkan kesempatan, kecermatan menggunakan 

peralatan yang dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan.  

Melalui pengalaman kerja dapat lebih mempunyai 

kemampuan fisik maupun mental, untuk dapat menyelesaikan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pengalaman kerja adalah 

ukuran waktu lamanya masa kerja yang telah di tempuh 

seseorang dengan memahami tugas–tugas suatu pekerjaan dan 

telah melaksanakannya dengan baik (Ranupandojo, 2004). 

Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang 

telah diketahui seseorang yang akibat dari perbuatan atau 

pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu 

(trijoko, 2004) dengan pengalaman kerja yang baik diharapkan 

pegawai dapat memberikan kinerja yang semakin baik pula dan 
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bisa menjadi contoh bagi pegawai yang baru bergabung kedalam 

organisasi.  

Menurut Budiman (2011), Pengetahuan (knowledge) adalah 

pengenalan akan sesuatu atau apa yang dipelajari. Lebih lanjut 

Menurut Notoatmodjo dalam Kholid (2012), pengetahuan adalah 

merupakan hasil “tahu” dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indra manusia yaitu penglihatan, penciuman, 

pendengaran, raba dan rasa dengan sendiri. 

e. Pengelolaan Human Capital 

Untuk mencapai tingkat kinerja yang ingin dicapai dengan 

lebih cepat dan murah, program pengembangan human capital 

hanya difokuskan dalam jumlah yang sedikit kurang dari 10% dari 

pegawai-pegawai dalam pekerjaan yang strategis. Hal ini akan 

lebih mengefisiensikan pengeluaran untuk program-program 

human resources.   

Terdapat dua kunci dalam pengembangan human capital 

yaitu:  

1) Manusia adalah asset yang memiliki nilai yang ditingkatkan 

melalui investasi. Dalam human capital, hal ini bertujuan untuk 

memaksimumkan nilai organisasi dengan mengatur resiko. Jika 

nilai manusia meningkat, maka kinerja orang meningkat.  



27 
 

 

2) Kebijakan human capital harus sesuai dengan dukungan visi 

dan misi organisasi, core value dan tujuan organisasi.  

Pengembangan human capital disebut dengan the strategis 

value model yang diawali dengan premis bahwa strategi 

merupakan pekerjaan setiap orang meliputi susunan nilai dan 

prioritas yang sesuai dengan tujuan dan tindakan setiap orang. 

3. Kinerja Dosen 

a. Pengertian Kinerja Dosen 

Rivai (2004) mendifinisikan kinerja merupakan perilaku nyata 

yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan (organisasi). Berdasarkan definisi tersebut, kinerja 

dosen  adalah  perilaku nyata yang ditampilkan seorang dosen 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai perannya sebagai 

tenaga fungsional akademik. 

Simanjuntak (2005) mengartikan kinerja adalah tingkat 

pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu. Berdasarkan 

definisi tersebut kinerja dosen adalah  tingkat pencapaian hasil 

atau pelaksanaan tugas seorang dosen dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga fungsional 

akedemik pada suatu program studi. 

Sedangkan menurut pendapat Ilyas (2005) mengatakan 

bahwa pengertian kinerja adalah penampilan, hasil karya personil 
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baik kualitas, maupun kuantitas penampilan individu maupun 

kelompok kerja personil, penampilan hasil karya tidak terbatas 

kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun 

struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam 

organisasi. Robbins (2002) menyatakan bahwa kinerja adalah 

ukuran mengenai apa yang dikerjakan dan apa yang tidak 

dikerjakan oleh karyawan.  

Berdasarkan definisi tersebut kinerja dosen adalah hasil 

kerja yang dicapai oleh seorang dosen, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan norma atau etika. 

b. Pengukuran Kinerja Dosen 

Pengukuran kinerja dosen sesuai dengan tugas pokok dosen 

yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator 

Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang 

Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit. Pasal 3 yaitu Tugas 

pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran 

pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada 

masyarakat. Pasal 4 ayat (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

meliputi :  
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1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, meliputi:  

a) Melaksanakan perkuliahan atau tutorial, menguji serta 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, 

praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun 

percobaan/teknologi pengajaran. 

b) Membimbing seminar mahasiswa, 

c) Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata 

(PKN),Praktik Kerja Lapangan (PKL), 

d) Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk 

membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir, 

e) Penguji pada ujian akhir, 

f) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akdemik dan 

kemahasiswaan, 

g) Mengembangkan program perkuliahan, 

h) Mengembangkan bahan pengajaran, 

i) Menyampaikan orasi ilmiah, 

j) Membina kegiatan dibidang akademik / kemahasiswaan, 

k) Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya, 

l) Melaksanakan kegiatan mahasiswa data sering dan 

pencakokan Dosen. 

2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta 

menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya seni 

monumental/seni pertunjukan dan karya sastra, meliputi: 
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a) Menghasilkan karya penelitian. 

b) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah. 

c) Mengedit/menyunting karya ilmih. 

d) Membuat rancangan dan karya teknologi.  

e) Membuat rancangan dan karya seni.  

3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 

a) Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga 

pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan 

dari jabatan organisasinya. 

b) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan 

penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

c) Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat. 

d) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain 

yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan. 

e) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. 

(Departemen Pendidikan Nasional 2001). 

c. Indikator-indikator kinerja dosen 

Indikator yang dijadikan parameter   kinerja dosen, adalah 

kemampuan dosen, antara lain: (1) berprestasi sebagai dosen (2) 

mengembangkan diri sebagai staf akademik, (3) mengikuti 

perkembangan Ilmu pengetahuan teknologi, (4) menyusun 

program kerja, (5) mengoptimalkan sumber daya program studi.(6) 
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mengelola adminitrasi tridarma perguruan tinggi (7) melaksanakan 

tugas tridarma perguruan tinggi, (8) melakasanakan tugas 

penunjang lainnya (9) berkepribadian yang kuat, (10) memiliki visi 

dan memahami misi program studi, (11) mengambil keputusan,  

(12) menemukan gagasan baru. 

Indikator untuk mengukur kinerja dosen secara individu ada 

enam indikator yaitu (Robbins, 2015):  

1) Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 

terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2) Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan.  

3) Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan 

pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi 

dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktivitas lain.  

4) Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi “tenaga, uang teknologi, bahan baku” dimaksimalkan 

dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam 

penggunaan sumber daya. 

5) Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang 

nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Merupakan 
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suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap 

kantor.  

6) Lingkungan kerja dosen adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar dosen yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugasnya dalam melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

d. Dosen Profesional 

Pada sisi yang lain, dosen juga harus melaksanakan 

tugasnya secara profesional dalam arti yang 

sesungguhnya.  Artinya disamping dosen itu mempunyai otonomi 

penuh dalam hal keilmuannya, dia juga harus didukung oleh 

beberapa syarat yang harus melekat di dalam diri mereka, 

seperti  empat kompetensi dasar yang harus dimiliki, yaitu  

kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan sosial yang 

unsur-unsurnya cukup banyak dan terukur. 

1) Unsur dalam kompetensi pedagogik, misalnya meliputi: 

a) Kesungguhan dalam memersiapkan perkuliahan 

b) Keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan 

perkuliahan 

c) Kemampuan dalam mengelola kelas 

d) Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap berbagai aturan 

akademik 



33 
 

 

e) Penguasaan media dan teknologi pembelajaran 

f) Kemampuan dalam hal melaksanakan penilaian prestasi 

belajar mahasiswa 

g) Obyektifitas  dalam penilaian mahasiswa 

h) Kemampuan membimbing mahasiswa. 

2) Unsur dalam kompetensi pofesioanal, misalnya: 

a) Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokoknya 

b) Kemampuan menjelaskan hubungan bidang keahlian yang 

diajarkan dengan ilmu lain 

c) Kemampuan menjelaskan hubungan bidang keahlian yang 

diajarkan dengan konteks kehidupan 

d) Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang 

diajarkan 

e) Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (sharing) 

permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan kolega 

f) Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 

g) Keterbukaan terhadap kritik dan saran dalam evaluasi 

pembelajaran 

h) Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi. 

3) Unsur dalam kompetensi kepribadian, misalnya: 

a) Kewibawaan sebagai dosen 

b) Kearifan dalam mengambil keputusan 

c) Popularitas di kalangan sejawat 
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d) Kesantunan dalam kata dan tindakan 

e) Ketaatan dalam menjalankan agama 

f) Fair dalam perlakuan terhadap sejawat dan karyawan. 

4) Unsur dalam kompetensi sosial, misalnya: 

a) Kemampuan menyampaikan pendapat 

b) Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 

c) Keakraban dengan mahasiswa 

d) Memiliki hubungan baik dengan sejawat 

e) Toleransi terhadap perbedaan pendapat 

Secara formal bahwa dosen yang dapat dianggap 

professional itu ditandai dengan  perolehan sertifikat sebagai 

pendidik professional.  Dan prosedur yang dilakukanpun juga 

melalui prosedur resmi  sertifikasi dosen yang diselenggarakan 

secara kelembagaan melalui kementerian yang berwenang. 

Profesionalitas dosen sangat diperlukan dalam upaya peningkatan 

pendidikan secara umum, dan karena itu pemerintah telah 

menyediakan dana yang sangat banyak untuk memberikan 

penghargaan atas profesionalitas dosen tersebut.  Dan secara 

detail telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 41 

tahun  2009 yang mengatur tentang berbagai tunjangan yang 

dapat diperoleh oleh dosen.  Namun demikian justru yang lebih 

penting untuk diperhatikan ialah pereturan pemerintah nomor 37 

tahun 2009 yang mengatur tentang dosen itu sendiri. 
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Diantara beberapa hal yang sangat perlu diketahui oleh 

seluruh dosen ialah: Dosen adalah pendidik profesional dan 

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat.  Dan dosen tetap adalah dosen yang bekerja 

penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada 

satuan pendidikan tinggi tertentu. Sementara itu sertifikat pendidik 

adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada 

dosen sebagai tenaga profesional. 

Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang 

bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu 

beberapa hal berikut ini juga sangat penting untuk diketahui oleh 

seluruh dosen, yakni: 

1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a) Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi 

dosen oleh Departemen (sekarang kementerian); 

b) Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban 

kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan 

paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester 

sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: 
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Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan 

dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan 

tinggi yang bersangkutan; dan beban kerja pengabdian 

kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh 

perguruan inggi yang bersangkutan atau melalui lembaga 

lain; 

c) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga 

lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang 

bersangkutan bertugas; 

d) Terdaftar pada Departemen(kementerian) sebagai dosen 

tetap; 

e) Berusia paling tinggi: 65 (enam puluh lima) tahun; atau 

70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor 

yang 

mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Dosen tetap 

yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan 

tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan 

tetap memperolah tunjangan profesi sepanjang yang 

bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit 

sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 
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2) Disamping itu bagi dosen yang  profesor  dan  telah memenuhi 

persyaratan, diberikan tunjangan kehormatan setara dengan 

dua kali gaji pokok. Disamping memenuhi persyaratan 

sebagaimana pada tunjangan profesi, profesor harus 

melakukan tugas khusus, yaitu: 

a) Menulis buku; 

b) Menghasilkan karya ilmiah; dan 

c) Menyebarluaskan gagasan. 

3) Dengan melaksanakan tugas sebagai dosen professional, 

dosen dapat diberikan hak-haknya berupa tunjangan yang 

besarnya setara dengan satu kali gaji pokok pada setip 

bulannya, selama memenuhi persyarata yang ditetapkan.  

4) Demikian juga bagi dosen yang telah menduduki jabatannya 

minimal 8 tahun dapat diangkat sebagai pejabat struktural, 

tetapi tidak berhak mendapatkan tunjangan profesi, 

kehormatan, fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat 

tambahan. 

5) Menurut peraturan perundangan yang berlaku, dosen juga 

dapat memperoleh beberapa hak, setelah menjalankan 

kewajibannya, yang antara lain berupa: 

a) Maslahat tambahan; 

b) Promosi; 

c) Penghargaan; 
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d) Perlindungan dalam Melaksanakan Tugas dan Hak atas 

Kekayaan Intelektual; 

e) Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan 

Otonomi Keilmuan; 

f) Pemberian Penilaian dan Penentuan Kelulusan Mahasiswa; 

g) Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi; 

h) Cuti; 

i) Peningkatan Kompetensi, Akses Sumber Belajar, Informasi, 

Sarana dan Prasarana Pembelajaran, serta Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

Namun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa di sana ada 

sanksi yang harus dicermati, yang antara lain: Dosen yang tidak 

dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat 

pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 dan yang bersangkutan telah diberi 

kesempatan untuk memenuhinya, dikenai sanksi oleh Pemerintah, 

penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi 

yang diselenggarakan masyarakat berupa: a. dialihtugaskan pada 

pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan 

kualifikasi dan kompetensi dosen; b. diberhentikan tunjangan 

fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan 

khususnya; atau c. diberhentikan dari jabatan sebagai dosen. 



39 
 

 

4. Perilaku Kerja 

a. Pengertian Perilaku Kerja 

Perilaku kerja merupakan bagian yang berperan sangat 

penting dalam kehidupan bekerja. Perilaku kerja merupakan 

tindakan dan sikap yang ditunjukan oleh orang-orang yang 

bekerja. Menurut Bond dan Fred (2005) perilaku kerja yaitu 

kemampuan kerja dan perilaku-perilaku dimana hal tersebut 

sangat penting disetiap pekerjaan atau situasi kerja.  

Sedangkan menurut Robbins (2002) menjelaskan bahwa 

perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku 

yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang 

terdapat dinamika kepemimpinan. Pendapat Robbins ini 

menekankan pada sikap yang diambil oleh pekerja untuk 

menentukan apa yang akan mereka lakukan di lingkungan tempat 

kerja mereka. 

Dari pengertian perilaku kerja tersebut dapat disimpulkan 

perilaku kerja yaitu kemampuan kerja dan perilaku-perilaku dari 

para pekerja dimana yang mereka menunjukan tindakan dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang ada di tempat mereka bekerja. 

Dalam istilah sehari-hari ada juga beberapa istilah yang dekat 

atau disamakan dengan istilah perilaku yaitu aktivitas, aksi, 

kinerja, respon, dan reaksi. Sebagian orang menyebut perilaku 

kerja ini sebagai motivasi, kebiasaan habit dan budaya kerja. Oleh 
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karena itu diupayakan untuk membentuk perilaku kerja yang 

konsisten dan positif. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kerja 

Manusia diciptakan sebagai makhluk pengemban nilai-nilai 

moral, adanya akal dan budi pada manusia menyebabkan adanya 

perbedaan cara dan pola hidup yang berdimensi ganda, yakni 

kehidupan yang bersifat material dan kehidupan yang bersifat 

spiritual. Akal dan budi sangat berperan dalam usaha 

menciptakan pola hidup atau perilaku manusia itu sendiri.  

Selain akal dan budi tersebut di atas, ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti yang diutarakan 

oleh Kreitner dan Kinicki (2003), yaitu: 

1) Motivasi 

Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana 

menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat 

perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan 

keinginan pimpinan. Dapat dikatakan teori ini merupakan 

proses sebab akibat bagaimana seseorang bekerja serta hasil 

apa yang akan diperolehnya. Jadi, hasil yang akan dicapai 

tercermin pada bagaimana proses kegiatan yang dilakukan 

seseorang.  
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2) Sikap  

Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon 

sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak 

mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Sikap 

mempengaruhi perilaku pada suatu tingkat yang berbeda 

dengan nilai. Sementara nilai mewakili keyakinan yang 

mempengaruhi perilaku pada seluruh situasi, sikap hanya 

berkaitan dengan perilaku yang diarahkan pada objek, orang, 

atau situasi tertentu.  

3) Keyakinan 

Keyakinan seseorang merupakan representasi mental 

lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan 

akibat yang ada. Keyakinan merupakan hasil dari pengamatan 

langsung dan kesimpulan dari hubungan yang dipelajari 

sebelumnya.  

4) Imbalan dan Hukuman  

Sifat imbalan atau hukuman yang dilaksanakan sangat 

mempengaruhi perilaku individu. Teori motivasi pengukuhan ini 

didasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian 

kompensasi. Misalnya, promosi tergantung dari prestasi yang 

selalu dipertahankan atau bonus kelompok tergantung pada 

tingkat produksi kelompok. Sifat ketergantungan tersebut 
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bertautan dengan hubungan antara perilaku dan kejadian yang 

mengikuti perilaku itu. 

5) Budaya  

Budaya juga membantu anggota organisasi dalam 

membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset 

yang berharga, jika perilaku tersebut tidak sesuai maka 

penguatan ini akan menjadi beban hability.  

Sebagian orang menyebut perilaku kerja sebagai motivasi, 

kebiasaan habit, dan budaya kerja. Selain itu pendapat lain yang 

mendefinisikan perilaku kerja yang mengatakan bahwa perilaku 

kerja karyawan pada pekerjaannya merupakan hasil interaksi 

antara lingkungan kerjanya yang berlangsung selama ia bekerja 

(Munandar, 1995). Hasil interaksi antara kepribadian dan 

lingkungan kerja dapat dilihat dari perilaku rajin, bertangung 

jawab, dan suka membantu sesama karyawan.  

Perilaku kerja tidak hanya perwujudan pandangan para 

pekerja terhadap pekerjaan dan peranan yang dipegangnya, 

misalnya sebagai pemimpin atau karyawan, akan tetapi juga 

perwujudan pandangan mereka terhadap dunia atau lingkungan 

tempat mereka tinggal dan terhadap dirinya sendiri. Menurut 

Triguno (1997) perilaku kerja karyawan dalam suatu perusahaan 

dapat diukur berdasarkan kerja keras, ulet, disiplin, produktif, 
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tanggung jawab, motivasi, manfaat, kreatif, dinamik, konsekuen, 

konsisten, responsif, mandiri, makin lebih baik, dan lain-lain.  

Perilaku kerja yang terjadi disuatu organisasi tersebut dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut: 

1) Lingkungan Kerja  

Didalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat 

memberikan rasa aman bagi para pekerja. Para pekerja atau 

karyawan menaruh perhatian yang benar terhadap lingkungkan 

kerja, baik dari segi kenyamanan pribadi maupun kemudahan 

untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Lingkungan fisik yang 

aman, nyaman, bersih dan memiliki tingkat gangguan minimum 

sangat disukai oleh para pekerja Robbins, (2002). 

Didalam Al-Qur‟an telah dijelaskan mengenai lingkungan 

kerja yang secara Islami yaitu pada surah Ali-Imran ayat 159: 

ِ ِلنَت لَُهْمٰۖ َولَْو ُكنَت فَظًّا َغِلٌَظ اْلقَْلِب ََلنفَضُّوا ِمْن  َن ّللاَّ فَبَِما َرْحَمٍة ّمِ

َحْوِلَكٰۖ فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرهُْم فًِ اَْلَْمِرٰۖ فَإِذَا َعَزْمَت 

لِ  َ ٌُِحبُّ اْلُمتََوّكِ ِِۚ إِنَّ ّللاَّ   .ٌَن فَتََوكَّْل َعلَى ّللاَّ

 
Terjemahnya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
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bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali‟ Imran : 159) 
(Departemen Agama RI, 2008) 

 
Dapat dijelaskan dari ayat di atas bahwa lingkungan kerja 

memerlukan pemimpin yang bisa membuat suasana lingkungan 

yang nyaman, sehingga karyawan bisa menciptakan pola kerja 

yang keras dalam mendorong produktivitas karyawan tersebut. 

Metode tersebut bisa menciptakan seorang karyawan yang 

bekerja keras, akan tetapi tidak memberikan suasana yang 

begitu menakutkan atau bahkan menyeramkan bagi seorang 

karyawan. Hal ini yang sangat diperlukan dalam lingkungan 

kerja sehingga apa yang telah diinginkan bisa tercapai. 

2) Konflik  

Konflik dapat konstruktif atau deskruktif terhadap fungsi 

dari suatu kelompok atau unit. Tapi sebagian besar konflik 

cenderung merusak perilaku kerja yang baik karena konflik 

akan menghambat pencapaian tujuan dari suatu pekerjaan 

(Robbins, 2002). 

3) Komunikasi  

Dalam memahami perilaku kerja, komunikasi merupakan 

salah satu faktor terpenting yang berperan sebagai 

penyampaian dan pemahaman dari sebuah arti (Robbins, 

2002). 
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c. Indikator Perilaku Kerja 

Indikator perilaku kerja menurut Tsang & Chiu (2000) dalam 

Jamal (2017) yaitu: 

1) Social behavior (hubungan sosial).   

Dapat menunjukkan perilaku sosial yang sesuai dengan 

aturan dan norma yang ada di tempat kerja. 

2) Vocational skill (keahlian atau kemampuan berdasarkan 

kejuruan) 

Vocational skills is connected with the skills, knowledge; 

That you need to have in order to do a particular job. Artinya, 

perilaku kerja berhubungan dengan kemampuan atau 

pengetahuan.Dan hal tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan 

sebuah pekerjaan. Contohnya yaitu kemampuan kejuruan 

memasak dibutuhkan oleh seorang koki sehingga keahlian 

memasaknya yang sesuai dengan kejuruan yang diambil 

diperlukan di tempat ia bekerja. 

3) General behavior (perilaku umum) 

Perilaku umum yang ditunjukkan akan dapat diketahui 

untuk mendeteksi perilaku kerja para pegawai. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti 

berusaha malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior 

research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek 
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dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam 

penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk 

menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung 

guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Berdasarkan hasil 

eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti 

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian 

ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam tabel 2.1 

berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian yang relevan 

No 
Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Metode 
Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Edi Jusriadi, 
Muhammad 

Rusydi, Ruliaty,  
dan Abdul 
Muttalib  
 (2018) 

Konstruksi 
Dimensi 

Intellectual 
Capital dalam 
Mendukung 

Kinerja Dosen 
Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah  

Di Sulawesi 
Selatan 

- Menggunaka
n metode 
statistik 
dekskriptif 
dan analisis 
Sturctural 
Equation 
Model 
(SEM). 

Hasil penelitian menemukan:1) 
Bahwa untuk meningkatkan 
kinerja caturdharma dosen 
maka peran human capital 
sebagai salah satu dimensi 

intellectual capital perlu 
ditingkatkan melalui 

pengembangan IES-Q, dan 2) 
Dimensi intellectual capital 

belum semuanya berkontribusi 
secara langsung dalam 
meningkatkan kinerja 

caturdharma dosen Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah di 

Sulawesi Selatan. 

2. Agus Halim dan 
Edi Jusriadi 

(2020) 
 

Pengaruh 
Kemampuan 
Intellectual 

Capital,  
Pemberian 

Reward Dan 
Kepuasan Kerja  

Terhadap Kinerja 

- Metode 
kuantitatif 
dengan 
teknik 
pengumpula
n data 
melalui 
wawancara, 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa: 1) Terdapat pengaruh 

negatif dan tidak signifikan 
antara intellectual capital 

terhadap kinerja dosen STIE 
Muhammadiyah Mamuju. 2) 

Terdapat pengaruh negatif dan 
tidak signifikan antara rewar d 
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Dosen Stie  
Muhammadiyah 

Mamuju Di  
Kabupaten 

Mamuju  Sulawesi 
Barat 

observasi 
dan kuisener 

terhadap kinerja dosen STIE 
Muhammadiyah Mamuju. 3) 

Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kepuasan kerja 

terhadap kinerja dosen STIE 
Muhammadiyah Mamuju. 4) 
Kepuasan kerja merupakan 

variabel yang dominan 
berpengaruh terhadap kinerja 
dosen STIE Muhammadiyah 

Mamuju. 

3 Alias dan Serlin 
Serang (2018) 

 

Pengaruh 
Pengetahuan, 

Sikap Kerja Dan 
Pengalaman 

Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan  

- Teknik 
analisis data 

adalah uji 
kualitas 

instrumen, 
uji asumsi 

klasik, 
analisis 

regresi linear 
berganda, 

serta 
pengujian 
hipotesis 

Hasil penelitian menemukan 
bahwa pengetahuan 

berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Kantor BPJS 
Ketenaga-kerjaan Cabang 

Makassar. Sikap berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada Kantor 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Makassar, hal ini dapat 
dikatakan bahwa sikap 

memberikan pengaruh yang 
bermakna dalam peningkatan 
kinerja karyawan. Pengalaman 
kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang 
Makassar, hal ini dapat 

dikatakan bahwa pengalaman 
kerja dapat memberikan 

pengaruh yang berarti terhadap 
peningkatan kinerja karyawan. 
Berdasarkan hasil pengujian 

secara serempak yang 
menunjukkan bahwa 

pengetahuan, sikap dan 
pengalaman kerja secara 

bersama-sama berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. 

4 Sabar  Sutia, 
Made Sudarma, 
Djumahir, dan   

Rofiaty  
(2013) 

The Influence 
of Human 

Capital 
Investment, 
Leadership 

and Strategic 
orientation on 

Airport 
Performance 

- Pendekatan 
yang 

digunakan 
dalam 

Penelitian ini 
adalah 

Structural 
Equation 

Model (SEM) 
dengan 

Smart-PLS 
Analisis 

Hasil penelitian ini yaitu 
Human capital berpengaruh 

signifikan terhadap 
kepemimpinan, orientasi 

strategis, dan kinerja 
perusahaan. 

5 Iwan Sukoco Human - Metode yang Hasil penelitian mengindikasikan 
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dan Dea 
Prameswari 

(2017) 

Capital 
Approach to 
Increasing 

Productivity 
of Human 
Resources 

Management 

digunakan 
yaitu metode 

kualitatif. 

bahwa penerapan komponen 
human kapital belum optimal 

terutama pada aspek individual 
capability dan individual 

motivation. 

6 Devi Yani 
(2016) 

Pengaruh Human 
Capital Dan 

Insentif Terhadap 
Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus 
Pada Rumah 
Sakit SeKota 

Bandar 
Lampung) 

- Jenis 
penelitian 

yang 
digunakan 
merupakan 
penelitian 
kuantitatif 
dengan 

menggunakan 
metode survey 

Human capital mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja 

perawat pada Rumah Sakit tipe 
B di Bandar Lampung 

7 Rahmad 
Ramadhan dan

 Dina Mellita 
(2020)  

Pengaruh Human 
Capital Dan 

Kepuasan Kerja 
Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 
Lautan Berlian 
Utama Motor 
Palembang 

- Metode 
pengumpulan 

data yang 
digunakan 

adalah dengan 
kuisioner.  

- Data di uji 
dengan uji 

validitas, uji 
reliabilitas, uji 
asumsi klasik, 
uji parsial, uji 
simultan dan 

analisis regresi 
linier berganda 

Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa variabel Human Capital 

dan Kepuasan Kerja 
berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan PT Lautan Berlian 

Utama Motor Palembang. 

8 NURUL KALBI  
(2020)  

Pengaruh Human 
Capital dan Total 

Quality 
ManagementTerh
adap Kinerja ASN 

Pada Dinas 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

Provinsi Sulawesi 
Selatan 

- Jenis 
penelitian yaitu 

Deskriptif 
Kuantitatif  
- Teknik 

pegambilan 
sampel yaitu 

purposive 
sampling 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa 1. Human Capital 
berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja ASN, 
2. Total Quality Management 

berpengaruh positif dan 
siginifikan terhadap Kinerja 

ASN. 

9 Bayu Aditya 
Himawan 

(2021) 

Pengaruh 
Keterampilan 

Kerja, Dan 
Perilaku Kerja 

Terhadap 
Kinerja Pegawai 

Kantor Bea 
Cukai 

Yogyakarta 

- Jenis 
penelitian 

adalah 
penelitian 

korelasional. 
- Teknik 

pengumpulan 
data 

menggunakan 
kuesioner dan 
dokumentasi. 

- Teknik 
analisis data 

Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa: (1) Keterampilan kerja 

berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 

pegawai, dengan hasil t-hitung 
sebesar 6,641 dan nilai 

signifikasi 0,000 < 0,05; (2) 
Perilaku kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai, dengan hasil 

t-hitung sebesar 2,158 dan 
nilai signifikasi 0,036 < 0,05; 

(3) Secara bersama-sama 
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menggunakan 
regresi linier 
berganda. 

keterampilan kerja, dan 
perilaku kerja berpengaruh 

positif signifikan kinerja 
pegawai. Besarnya pengaruh 

keterampilan kerja dan 
perilaku kerja terhadap kinerja 
pegawai sebesar 54,5% dan 
sisanya (45,5%) dipengaruhi 
olehl lain yang tidak diteliti. 

10 Bryan 
Manampiring, 

Christoffel Kojo, 
dan Agus 
Supandi 
Soegoto  
(2019) 

Pengaruh 
Budaya 

Organisasi Dan 
Perilaku Kerja 

Terhadap 
Kinerja 

Karyawan Di 
Balai 

Pelestarian 
Nilai Budaya 

Sulawesi Utara 

- Jenis 
penelitian yaitu 

deskriptif 
kuantitatif 

- Pengujian 
instrument 

menggunakan 
uji validitas 

dan reliabilitas. 
- Metode 

analisis data 
menggunakan 
analisis regresi 
linier berganda 

dengan uji t 
dan  uji f 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa budaya organisasi dan 
perilaku kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Secara parsial 

budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, dan perilaku 
kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 
karyawan. 

11 Nurwahidah 
Nurwahidah, 

Hasan 
Nongkengr, 

Budiman 
Budiman 
(2018) 

 

Pengaruh 
Disiplin Kerja, 
Budaya Kerja, 
dan Perilaku 

Kerja terhadap 
Kinerja 

Pegawai pada 
Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Kabupaten 
Bantaeng 

- Menggunakan 
teknik Slovin 

diperoleh 
sampel 

sebanyak 78 
orang.  

- Data dianalisis 
menggunakan 

analisis 
regresi 

berganda 

Hasil penelitian (1) Disiplin kerja 
berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten 
Bantaeng;  (2) Budaya kerja 

berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap terhadap 
kinerja pegawai pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Bantaeng; 
(3)Perilaku kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten 
Bantaeng; (4) Disiplin kerja, 

budaya kerja, dan perilaku kerja 
berpengaruh secara simultan 

(bersama sama) terhadap 
kinerja pegawai pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Bantaeng. 
 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan dari landasan teori yang dikemukakan diatas, perlu 

diungkapkan dalam kerangka pikir penelitian ini, dengan pemahaman 
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bahwa peningkatan Kinerja Dosen sangat diperlukan oleh Universitas 

Tomakaka Mamuju. Keberhasilan dalam meningkatkan suatu kinerja 

secara langsung atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh variabel 

human capital dan perilaku kerja yang harus dikaji dalam melihat 

adanya pengaruh dari human capital dan perilaku kerja terhadap 

peningkatan kinerja Dosen pada Universitas Tomakaka Mamuju 

Sulawesi Barat, sehingga dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

dari ketiga variabel ini memberikan pengaruh atau tidak. Berdasarkan 

teori, maka peneliti menggambarkan alur pemikiran yang menjadi dasar 

langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
  Kerangka Pikir 

 
 

 
D. Hipotesis  Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk 

HUMAN CAPITAL (X) 
 Tingkat Pengetahuan 

 Keterampilan 

 Pengalaman Kerja 

(Edvinsson & Malone, 1997) 

KINERJA DOSEN (Y) 
 Kualitas 

 Kuantitas 

 Ketepatan Waktu 

 Lingkungan Kerja 
(Robbins, 2015) 

PERILAKU KERJA (Z) 
 Hubungan Sosial 

 Keahlian atau Kemampuan 
berdasarkan Kejuruan 

 Perilaku Umum 
(Tsang & Chiu, 2000) 
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kalimat pertanyaan. Selanjutnya hipotesis akan diuji oleh peneliti 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Sesuai dengan permasalahannya, maka dirumuskan hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Human Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku 

Kerja pada Universitas Tomakaka Mamuju. 

H2: Human Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Dosen pada Universitas Tomakaka Mamuju. 

H3: Perilaku Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Dosen pada Universitas Tomakaka Mamuju.  

H4: Human Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Dosen melalui Perilaku Kerja pada Universitas Tomakaka Mamuju. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 

2008). Jenis penelitian kuantitatif merupakan data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2008). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Tomakaka Mamuju Jalan Ir. 

H. DJuanda No. 44/77 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan dilaksanakan dalam 

waktu dua bulan yakni bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 

2021. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian 
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disimpulkan (Sugiyono, 2014). Populasi pada penelitian ini adalah 

Dosen pada  Universitas Tomakaka Mamuju sebanyak 233 orang. 

2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakilinya. Peneliti 

menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan 

sampel. Metode purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini yaitu Dosen tetap 

pada Universitas Tomakaka Mamuju sebanyak 128 orang. 

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber  Data 

Sumber data mempunyai perang yang sangat penting dalam 

penelitian karena dengan adanya sumber data, membantu penulis 

untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. Sumber data yang mendukung jawaban 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

terkait yakni Dosen tetap pada Universitas Tomakaka Mamuju.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data peneitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berkaitan 

dengan penelitian berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, 
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atau arsip baik  yang telah dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan secara umum. 

2. Teknik Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:   

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di 

lapangan atau lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar.  

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung 

atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup 

dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah 

kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan 

jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab 

secara langsung (Sugiyono, 2008). Kuesioner ini ditujukan kepada 

Dosen Tetap pada Universitas Tomakaka Mamuju. 
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c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan berupa catatan, transkip, buku, kwitansi, surat kabar, 

majalah, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk 

memperdalam pemahaman konsep teori yang terkait dengan profil 

badan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian. Metode 

dokumentasi disini dipergunakan penulis untuk memperoleh data 

mengenai dokumen-dokumen yang dianggap penting yang terkait 

dengan obyek yang dapat menunjang penulisan penelitian ini. 

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel adalah Suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Definisi operasional variabel berisikan indikator-indikator dari 

suatu variabel, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data 

yang relevan untuk variabel tersebut. Dalam penelitian ini definisi 

operasional variabel adalah sebagai berikut: 

a. Human Capital sebagai variabel bebas (X). 

Menurut Sugiyono (2017: 39) variabel bebas adalah Variabel 

ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. 
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Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). 

Adapun indikator dari variabel Human Capital meliputi: 

Tingkat Pengetahuan; Keterampilan; dan Pengalaman Kerja. 

Variabel Human Capital diukur dengan menggunakan 5 poin 

skala Likert, responden diminta untuk memberikan konfirmasi atas 

pernyataan- pernyataan yang diberikan dalam skala 1 (sangat 

tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). 

b. Perilaku Kerja sebagai variabel intervening atau penghubung (Z). 

Menurut Sugiyono (2017:40) variabel penghubung adalah 

Variabel intervening (penghubung) adalah variabel yang secara 

teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan 

dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat 

diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel 

penyela/antara yang terletak di antara variabel independen dan 

dependen, sehingga variabel independen tidak langsung 

mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

Indikator dari variabel Perilaku Kerja meliputi: Hubungan 

Sosial; Keahlian atau kemampuan berdasarkan kejuruan; 

Perilaku Umum. 
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Variabel Perilaku Kerja diukur dengan menggunakan 5 poin 

skala Likert, responden diminta untuk memberikan konfirmasi atas 

pernyataan- pernyataan yang diberikan dalam skala 1 (sangat 

tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). 

c. Kinerja Dosen sebagai variabel terikat (Y). 

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel terikat adalah Variabel 

dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. 

Indikator dari variabel Kinerja Dosen meliputi: Kualitas; 

Kuantitas; Ketepatan Waktu; dan Lingkungan Kerja Dosen. 

Variabel Kinerja Dosen diukur dengan menggunakan 5 poin 

skala Likert, responden diminta untuk memberikan konfirmasi atas 

pernyataan- pernyataan yang diberikan dalam skala 1 (sangat 

tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). 

2. Pengukuran Variabel 

Adapun data dikumpulkan menggunakan angket dengan skala 

pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. 

Skala Likert merupakan lima pilihan jawaban dari sangat tidak setuju 

sampai pada sangat setuju yang merupakan sikap atau persepsi 
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seseorang atas suatu kejadian atau pertanyaan maupun pernyataan 

yang diberikan dalam bentuk kuesioner. 

 
 

Tabel. 3.1 
Instrumen skala likert 

 
NO PERNYATAAN SKOR 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

F. Metode Analisis Data 

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya 

yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti dalam 

rangka mengungkap fenomena sosial tertentu. Analisis data 

merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam memperoleh data ini 

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar 

dapat diinterprestasikan dan mudah dipahami adalah: 

1. Metode Analisis Deskriptif 

Metode Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 
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atau generalisasi (Sugiyono,2014). Data tersebut berasal dari jawaban 

yang diberikan oleh responden atas item-item yang terdapat dalam 

Kuesioner. Selanjutnya peneliti akan mengolah data-data yang ada 

dengan cara dikelompokkan atau ditabulasikan dan kemudian 

diberikan penjelasan. 

2. Analisis Structural Equation Modelling SmartPLS (SEM 

SmartPLS) 

Analisis data yaitu menguraikan keseluruhan menjadi 

komponen yang lebih kecil untuk mengetahui komponen yang 

dominan, membandingkan antara komponen yang satu dengan 

komponen yang lainnya, dan membandingkan salah satu atau 

beberapa komponen dengan keseluruhan. 

Teknik Analisis Data digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengolahan 

data pada pengolahan ini akan menggunakan Sofware SmartPLS 

3.2.7. 

Structural Equation Modelling (SEM) merupakan suatu metode 

yang digunakan untuk menutup kelemahan yang terdapat pada 

metode Regresi. Menurut para ahli metode penelitian Structural 

Equation Modelling (SEM) dikelompokkan menjadi dua pendekatan 

yaitu pendekatan Covariance Based SEM (CBSEM) dan Variance 

Based SEM atau Partial Least Square (PLS). Partial Least Square 
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(PLS) merupakan metode analisis yang powerfull yang mana dalam 

metode ini tidak didasarkan banyaknya asumsi. 

Pendekatan Partial Least Square (PLS) adalah distributor free 

(tidak mengansumsikan data tertentu, dapat berupa nominal, katagorik 

ordinal, interval dan rasio). (Imam Ghozali,2008). 

Partial Least Square (PLS) menggunakan metode 

bootstrapping atau penggandaan secara acak yang mana asumsi 

normalitas tidak akan menjadi masalah bagi Partial Least Square 

(PLS). Selain itu Partial Least Square (PLS) tidak mensyaratkan 

jumlah minimum sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

penelitian yang memiliki sampel kecil dapat tetap menggunakan 

Partial Least Square (PLS). Partial Least Square (PLS) digolongkan 

jenis non parametric oleh karena itu dalam pedoman PLS tidak 

diperlukan data dengan distribusi normal (Amanda dan Husain, 2015). 

Tujuan dari penggunaan Partial Least Square (PLS) yaitu untuk 

melakukan prediksi. Yang mana dalam melakukan prediksi tersebut 

adalah untuk memprediksikan hubungan antara konstruk, selain itu 

untuk membantu peneliti dalam penelitiannya untuk mendapatkan nilai 

variabel laten yang bertujuan melakukan pemprediksian. Variabel 

laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight 

Estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapatkan 

berdasarkan bagaimana Inner Model (model structural yang 

menghubungkan antara variable laten) dan Outer Model (model 
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pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstruknya) 

dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel 

dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimumkan (Imam 

Ghozali,2008). 

Estimasi parameter yang didapat dengan Partial Least Square 

(PLS) dapat dikatagorikan sebagai berikut: 

Katagori pertama, adalah Weight Estimate yang digunakan 

untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua mencerminkan 

Estimasi Jalur (Path Estimate) yang menghubungkan variabel laten 

dan antara variabel laten dan blok indikatornya (loading). Kategori 

ketiga adalah berkaitan dengan Means dan Lokal Parameter (nilai 

konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk 

memperoleh ketiga estimasi tersebut Partial Least Square (PLS) 

menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya 

menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut: 

1. Menghasilkan Weight Estimate. 

2. Menghasilkan Estimasi untuk Inner Model dan Outer Model. 

3. Menghasilkan Estimasi Mean dan Lokasi (konstanta). 

Dalam metode Partial Least Square (PLS) teknik analisa yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Outer Model 

Analisis Outer Model dilakukan untuk memastikan bahwa 

Measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran 
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(Valid dan Reabel). Dalam analisis model ini menspesifikasi 

hubungan antara variabel laten dengan indicator-indikatornya. 

Analisis Outer Model dapat dilihat dari beberapa indikator: 

a. Convergent Validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan 

korelasi antara item score / component score dengan construt 

score, yang dapat dilihat dari standardized loading faktor yang 

mana menggambarkan besarnya korelasi  antar setiap item 

pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif 

individual dikatakan tinggi jika berkorelasi >0.7 dengan konstruk 

yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin (Imam Ghozali), nilai 

Outer Loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup. 

b. Discriminant Validity merupakan model pengukuran dengan 

refleksif indicator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran 

dengan konstruk. Jika konstruk dengan item lebih besar dari pada 

ukuran konstruk lainnya, maka menunjukan ukuran blok mereka 

lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut 

metode lain untuk menilai Discriminant Validity yaitu dengan 

membandingkan nilai Squareroot of average variance extracted 

(AVE). 

c. Composite Reliability merupakan indikator untuk mengukur 

sesuatu konstruk yang dapat dilihat pada View Latent Variable 

Coefficients. Untuk mengevaluasi composite reliability terdapat 

dua alat ukur yaitu internal consistency dan cronbach’s alpha. 
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Dalam pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah 

>0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki 

reabilitas yang tinggi. 

d. Cronbach’s Alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan 

memperkuat hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat 

dinyatakan reliable apabila memiliki Cronbach’s Alpha >0,7. Uji 

yang dilakukan diatas merupakan uji pada outer model untuk 

indicator reflektif. Untuk indikator formatif yaitu: 

1) Significance Of Weights. Nilai Weight indicator formatif dengan 

konstruknya harus signifikan. 

2) Multicollinearity. Uji Multicollinearity dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara indikator. Untuk mengetahui 

apakah indikator formatif mengalami Multicollinearity dengan 

mengetahui nilai VIF. Niai VIF antara 5-10 dapat dikatakan 

bahwa indikator tersebut terjadi Multicollinearity. 

2. Analisis Inner Model 

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (inner 

relation, structural model dan substantive theory) yang mana 

menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada  

substantive theory. 

Analisis Inner Model dapat dievaluasi yaitu dengan 

menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-

square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari 
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koefisien parameter jalur structural. Dalam pengevaluasi inner model 

dengan Partial Least Square (PLS) dimulai dengan cara melihat R-

square untuk setiap variabel laten dependen. Kemudian dalam 

penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. 

Perubahan nilai pada R-square dapat digunakan untuk menilai 

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten 

dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive.  

Selain melihat nilai R-square, pada model Partial Least Square 

(PLS) juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif 

relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik 

nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. 

Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukan bahwa model 

mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-

square kurang dari 0 (nol), maka menunjukan bahwa model kurang 

memiliki predictive relavance. 

3. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat pada nilai t-statistik dan 

nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan 

menggunakan nilai statistik maka untuk Alpha 5% nilai t-statistik 

yang digunakan adalah 1,95. Sehingga kriteria penerimaan atau 

penolakan hipotesis adalah Ha diterima dan H0 ditolak ketika t-

statistik >1,95. Untuk menolak atau menerima hipotesis 

menggunakan probabilitas maka Ha diterima jika nilai p < 0,05. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian 

Lembaga Pendidikan Tinggi adalah pusat 

penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. Di dalamnya terdapat suatu masyarakat ilmiah 

yang penuh cita-cita luhur, yang berupaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang sesuai tujuan nasional sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945. 

Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju adalah merupakan 

perubahan dari 2 (dua) Sekolah Tinggi yang ada dalam lingkup 

Yayasan Tanratupattanabali yakni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian 

(STIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(STISIPOL) Tanratupattanabali dengan SK Ijin Penyelenggaraan 

dari Dirjen DIKTI No. 025/D/O/2009 tanggal 6 Maret 2009, 

dengan terjadinya perubahan bentuk tersebut maka secara 

langsung 2 (dua) Sekolah Tinggi yaitu berubah menjadi Fakultas 

Pertanian dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), 

sedangkan 4 (empat) fakultas lainnya yang menyertai pendirian 

Universitas Tomakaka (Unika) adalah Fakultas Keguruan dan 
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Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM), 

Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum. Jadi dengan demikian 

maka jumlah fakultas yang ada pada Universitas Tomakaka 

(Unika) diawal pendiriannya adalah sebanyak 6 (enam) fakultas, 

dan pada tahun 2013 dibuka fakultas baru yaitu fakultas syariah 

dan Ekonomi islam 

Bahwa Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju adalah 

salah satu Perguruan Tinggi yang mengembang tugas dan fungsi 

perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, 

khususnya dalam pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya 

sebagai perguruan tinggi mandiri, Universitas Tomakaka (Unika) 

Mamuju  merupakan bagian bagi sistem pendidikan Nasional 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

yang bertujuan mempersiapkan tenaga-tenaga propesional. 

b. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Tomakaka Mamuju 

1) Visi Universitas 

Universitas Tomakaka sebagai pusat kajian dan Pengembangan 

IPTEKS terkemuka di kawasan Provinsi Sulawesi Barat. 

2) Misi Universitas 

a) Mengembangkan IPTEKS bidang Pertanian dan melahirkan 

SDM Profesional dalam bidang Agribisnis; 
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b) Mengembangkan IPTEKS bidang Pemerintahan dan 

melahirkan SDM Profesional dalam pengetahuan 

Administrasi Negara, Pemerintahan dan Politik; 

c) Mengembangkan IPTEKS bidang Kependidikan dan 

melahirkan SDM Profesional sebagai tenaga edukatif 

kebahasaan Nasional dan Internasional; 

d) Mengembangkan IPTEKS bidang Keteknikan dan 

melahirkan SDM Profesional dalam Rekayasa Teknologi; 

e) Mengembangkan IPTEKS bidang Ilmu Komputer dan 

melahirkan SDM Profesional dalam rekayasa teknologi 

informasi; 

f) Mengembangkan IPTEKS bidang Hukum dan melahirkan 

SDM Profesional dalam penguasaan hukum; 

g) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan 

swasta dibidang pendidikan, penelitian dan pengembangan 

pada masyarakat serta rekayasa IPTEKS. 

3) Tujuan Universitas 

a) Menghasilkan pribadi yang memiliki watak serta kepribadian 

yang bermartabat dalam kehidupan berbangsa, menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

berakhlaq mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta  

bertanggungjawab; 
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b) Meningkatkan mutu dan relevansi hasil pendidikan yang 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan 

tantangan pembangunan; 

c) Menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi akademik dan 

atau profesi yang dapat menerapkan pembangunan. 

c. Struktur Organisasi Universitas Tomakaka Mamuju 

Dalam pelaksanaan operasionalisasi Universitas 

Tomakaka (UNIKA) Mamuju dalam melakukan pembinaan dan 

pengembangan mahasiswa dilakukan oleh pimpinan secara 

kolektifitas yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor Bidang  

Akademik, Wakil Rektor Bidang administrasi dan Keuangan dan 

Wakil Rektor Kemahasiswaan, serta oleh Kepala Biro beserta 

beberapa Staf, dan unit kerja lainnya. 

Struktur organisasi secara grafik disajikan sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 

  Struktur Organisasi Universitas Tomakaka Mamuju 

 

2. Deskripsi Karakteristik Responden 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini: 
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WAKIL 
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BAAK 
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MAHASISWA 

DOSEN 

MAHASISWA 
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Tabel. 4.1 
Responden berdasarkan jenis kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah 
Persentase 

(%) 

Laki-laki 85 66% 

Perempuan 43 34% 

Total 128 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa responden 

berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 

85 orang atau sebesar 66%, sedangkan responden perempuan 

berjumlah 43 orang atau sebesar 34% dari total responden 

sebanyak 128 orang. Persentase (%) responden berdasarkan 

jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut: 

 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 
 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

table 4.2 dibawah ini: 

66% 

34% 

Gambar 4.2 
Persentase responden berdasarkan jenis kelamin 

Laki-laki Perempuan
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Tabel. 4.2 
Responden berdasarkan usia 

 

Usia (tahun) Jumlah Persentase (%) 

20-30 3 2% 

31-40 91 71% 

41-50 34 27% 

Total 128 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat dilihat bahwa responden 

berdasarkan usia didominasi oleh responden yang berusia 31-40 

tahun sebanyak 91 atau sebesar 71%, sedangkan responden 

yang berusia 41-50 tahun berjumlah 34 atau sebesar 27%, dan 

respnden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 3 atau sebesar 2% 

dari total 128 responden. Persentase (%) responden berdasarkan 

Usia dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

 

2% 

71% 

27% 

Gambar 4.3  
Persentase responden berdasarkan usia 

20-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun
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c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan 

dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini: 

Tabel. 4.3 
Responden berdasarkan jenjang pendidikan 

 

Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

S1 30 23% 

S2 93 73% 

S3 5 4% 

Total 128 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa 

responden berdasarkan jenjang pendidikan didominasi oleh 

responden yang memiliki jenjang pendidiakan yakni S2. Yang 

mana S1 berjumlah 30 orang atau sebesar 23%, S2 berjumlah 93 

orang atau sebesar 73%, dan S3 berjumlah 5 orang atau sebesar 

4% dari total responden sebanyak 128 orang. Persentase (%) 

responden berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada 

gambar 4.4 berikut: 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

23% 

73% 

4% 

Gambar 4.4 
Persentase responden berdasarkan jenjang pendidikan 

S1 S2 S3
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d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat 

dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini: 

Tabel. 4.4 
Responden berdasarkan masa kerja 

 

Masa Kerja (tahun) Jumlah Persentase (%) 

0-5 47 37% 

6-10 57 44% 

11-15 24 19% 

Total 128 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa 

responden berdasarkan masa kerja didominasi oleh responden 

yang masa kerjanya 6-10 tahun yaitu sebanyak 57 orang atau 

sebesar 44%, sedangkan responden dengan masa kerja 0-5 

tahun sebanyak 47 orang atau sebesar 37% dan responden 

dengan masa kerja 11-15 tahun sebanyak 24 orang atau sebesar 

19% dari total responden yang ada. Persentase (%) responden 

berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut: 
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Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional 

Karakteristik responden berdasarkan jabatan fungsional 

dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini: 

Tabel. 4.5 
Responden berdasarkan jabatan fungsional 

 

Jabatan Fungsional Jumlah Persentase (%) 

Tanpa Jabatan 92 72% 

Asisten Ahli 33 26% 

Lektor 2 1% 

Lector Kepala 1 1% 

Total 128 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa 

responden berdasarkan jabatan fungsional didominasi oleh 

responden tanpa jabatan dari total responden sebanyak 128 

orang. Dimana responden Tanpa Jabatan berjumlah 92 orang atau 

sebesar 72%, Asisten Ahli berjumlah 33 orang atau sebesar 26%, 

Lektor berjumlah 2 orang atau sebesar 1%, dan Lektor Kepala 

37% 

44% 

19% 

Gambar 4.5  
Persentase responden berdasarkan masa kerja 

0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun
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berjumlah 1 orang atau sebesar 1% dari total responden. 

Persentase (%) responden berdasarkan jabatan fungsional dapat 

dilihat pada gambar 4.6 berikut: 

 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

3. Analisis Partial Least Square (PLS) 

Dalam penelitian ini, pengaruh human capital terhadap kinerja 

dosen dengan dimediasi oleh perilaku kerja akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik analissi Partial Least Square (PLS).  Tahap – 

tahap dalam analisis PLS ini meliputi (1) Tahap pengujian outer 

model dan (2) Tahap pengujian inner model. Pada tahap pengujian 

outer model, dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas 

konstruk seluruh indikator dalam model sedangkan pada tahap inner 

model, akan dilakukan pengujiian hipotesis berdasarkan nilai 

signifikansi dan koefisien jalur antara variabel eksogen dan endogen.  

Dalam analisis PLS, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel 

manifest dan variabel latent. Menurut Singgih (2011), variabel latent 

adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan dapat 

72% 

26% 

1% 1% 

Gambar 4.6 
Persentase responden berdasarkan jabatan fungsional 

Tanpa Jabatan Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala
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diukur dengan satu atau lebih indikator pengukuran, sedangkan 

variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur secara langsung 

dan dapat digunakan untuk mengukur variabel latent.  

Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel latent, yaitu variabel : 

human capital yang diukur dengan 9 indikator pengukuran, variabel 

perilaku kerja yang diukur dengan 9 indikator pengukuran dan 

variabel kinerja dosen yang diukur dengan 12 indikator pengukuran.  

Berdasarkan kerangka model dan  hipotesis yang disusun dalam 

penelitian ini maka spesifikasi model PLS yang akan diestimasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Spesifikasi model PLS 
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Tahap – tahap dalam analisis PLS meliputi tahap pengujian 

outer model dan tahap pengujian inner model. Tahap pengujian outer 

model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas seluruh 

indikator dalam mengukur konstruknya. Sedangkan pengujian inner 

model digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Berikut ini adalah 

keseluruhan tahap dalam analisis PLS tersebut : 

3.1. Pengujian Outer Model PLS 

Tahap pengujian model pengukuran meliputi pengujian 

Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite 

Reliability. Hasil analisis PLS dapat digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian  jika seluruh indikator dalam model PLS telah 

memenuhi syarat validitas konvergen, validitas deskriminan dan 

reliabilitas komposit. 

a. Pengujian Validitas Konvergen 

Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai 

loading factor masing-masing indikator terhadap konstruknya. 

Untuk penelitian konfirmatori, batas loading factor yang digunakan 

adalah sebesar 0,7, sedangkan untuk penelitian eksploratori 

maka batas loading factor yang digunakan adalah sebesar 0,6 

dan untuk penelitian pengembangan, batas loading factor yang 

digunakan adalah 0,5. Oleh karena penelitian ini merupakan 

penelitian konfirmatori, maka batas loading factor yang digunakan 

adalah sebesar 0,7.  Berikut ini adalah hasil estimasi model PLS: 
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Gambar 4.8 Hasil estimasi model PLS 

Berdasarkan hasil estimasi model PLS pada gambar di 

atas, dapat dilihat bahwa terdapat cukup banyak indikator yang 

memiliki nilai loading factor di bawah 0,7 yang berarti banyak 

indikator tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari model PLS 

untuk  memenuhi syarat validitas konvergen. Hasil estimasi model 

PLS setelah indikator tidak valid dikeluarkan dari model dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.9 Hasil estimasi model PLS 
setelah indikator tidak valid dikeluarkan dari model 

Berdasarkan hasil estimasi model pada Gambar di atas, 

seluruh indikator dalam model PLS telah valid, nilai loading factor 

masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.6 Nilai Loading Factor Indikator 

 
HC KIN PK 

HC1 0,889 
  

HC2 0,915 
  

HC3 0,912 
  

HC4 0,839 
  

KIN1 
 

0,889 
 

KIN2 
 

0,928 
 

KIN3 
 

0,932 
 

KIN4 
 

0,844 
 

PK1 
  

0,903 

PK2 
  

0,927 

PK3 
  

0,927 

PK4 
  

0,846 
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Setelah seluruh indikator valid, pengujian validitas 

konvergen dilanjutkan dengan melihat nilai AVE masing – masing 

konstruk. Dalam pengujian tersebut, konstruk dinyatakan 

memenuhi kriteria validitas konvergen jika AVE konstruk > 0,5.  

Tabel 4.7 Nilai AVE 

 
Average Variance Extracted (AVE) 

HC 0,791 

KIN 0,808 

PK 0,812 

 

Berdasarkan hasil analisis PLS pada tabel di atas, nilai 

AVE seluruh konstruk baik yang berupa dimensi maupun variabel 

telah melebihi 0,5 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator 

pada masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria validitas 

konvergen yang disyaratkan.  

b. Pengujian Validitas Deskriminan 

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa 

setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel 

lainnya. Model mempunyai discriminant validity yang baik jika nilai 

kuadrat AVE masing-masing konstruk eksogen (nilai pada 

diagonal) melebihi korelasi antara konstruk tersebut dengan 

konstruk lainnya (nilai di bawah diagonal).  Hasil pengujian 

discriminant validity diperoleh sebagai berikut :  
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Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Deskriminan  

Metode Fornell Larcker 

 
HC KIN PK 

HC 0,889 
  

KIN 0,878 0,899 
 

PK 0,871 0,898 0,901 

 

Hasil uji validitas deskriminan pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa seluruh indikator dan konstruk dalam model 

PLS telah memenuhi kriteria validitas deskriminan yang 

dipersyaratkan, sebagai contoh variabel Kinerja (KIN)  memiliki 

nilai akar kuadrat AVE Kinerja sebesar 0,899, nilai ini lebih besar 

dari nilai korelasi KIN dengan konstruk lain (0,878 terhadap HC; 

0,898 terhadap PK) sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas 

deskriminan konstruk KIN telah terpenuhi. 

Selain dengan menggunakan metode Fornell Larcker, 

validitas deskriminan juga dapat dilihat dari nilai cross loading 

masing-masing indikator terhadap konstruknya, indikator 

dinyatakan memenuhi kriteria validitas deskriminan jika cross 

loading indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai cross loading indikator terhadap konstruk lainnya. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Deskriminan  
Metode cross Loading 

 HC KIN PK 

HC1 0,889 0,786 0,767 

HC2 0,915 0,812 0,785 

HC3 0,912 0,803 0,812 

HC4 0,839 0,717 0,732 

KIN1 0,752 0,889 0,799 

KIN2 0,821 0,928 0,836 

KIN3 0,819 0,932 0,840 

KIN4 0,761 0,844 0,749 

PK1 0,770 0,817 0,903 

PK2 0,808 0,844 0,927 

PK3 0,801 0,830 0,927 

PK4 0,762 0,742 0,846 

 

Berdasarkan hasil uji validitas deskriminan pada tabel di 

atas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator memiliki indikator 

tertinggi pada konstruknya bukan pada konstruk lain sehingga 

dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator telah memenui 

persyaratan validitas deskriminan, sebagai contoh loading factor 

PK1 tertinggi terhadap konstruknya (PK) sebesar 0,903 bukan 
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terhadap konstrukk laiin (sebesar 0,770 terhadap HC dan sebesar 

0,817 terhadap konstruk KIN). 

Berdasarkan kedua hasil pengujian validitas deskriminan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa outer model PLS telah 

memenuhi kriteria validitas deskriminan yang dipersyaratkan. 

c. Pengujian Reliabilitas Komposit 

Reliabilitas konstruk dapat dinilai dari nilai Composite 

Reliability dari masing-masing konstruk. Nilai composite reliability 

yang disarankan adalah lebih dari 0,7, namun pada penelitian 

pengembangan, oleh karena batas loading factor yang digunakan 

rendah (0,5) maka nilai composite reliability masih dapat diterima 

selama persyaratan validitas konvergen dan validitas deskriminan 

telah terpenuhi. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Komposit 

 
Cronbach's Alpha Composite Reliability 

HC 0,911 0,938 

KIN 0,920 0,944 

PK 0,923 0,945 

Sumber : data diolah (2021) pada Lampiran H bagian (7) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, nilai 

composite reliability seluruh konstruk juga  telah melebihi  0,7 hal 

ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi 
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reliabilitas yang dipersyaratkan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh konstruk reliabel. 

3.2. Pengujian Inner Model  

Pengujian inner model meliputi penilaian terhadap 

goodness of fit model struktural, penilaian terhadap koefisien 

jalur, uji signifikansi pengaruh parsial variabel eksogen terhadap 

variabel endogen dan perhitungan koefisien determinasi. Hasil 

pengujian pada tahap ini dapat  digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian. 

a. Penilaian Goodness of fit model Struktural 

Pada tahap pengujian model struktural, sebelum dilakukan 

pengujian model struktural, model terlebih dahulu diuji 

kelayakannya dengan melihat nilai R square dan nilai Q square 

model.  

Dalam pengujian ini, nilai R square model menunjukkan 

kekuatan prediksi model dilihat dari kekuatan variabel eksogen 

dalam memprediksi variabel endogen. Nilai R square 

dikategorikan dalam 3 kategori yaitu baik, moderat dan lemah. 

Menurut Chin (1998), nilai R square sebesar 0.67 menunjukkan 

model PLS kuat, 0.33 menunjukkan model PLS pada kategori 

moderat dan 0.19 menunjukkan bahwa model PLS pada kategori 

lemah.  
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Tabel 4.11 R Square Model 

 R Square Kriteria 

KIN 0,844 Kuat 

PK 0,759 Kuat 

Sumber : data diolah (2021) pada Lampiran H bagian 8 

Bedasarkan hasil analisis pada tabel di atas, nilai R square 

variabel kinerja sebesar 0,844 dan R square konstruk perilaku 

kerja sebesar 0,759, oleh karena R square variabel endogen 

berada pada interval 0,33 – 0,67 maka dapat disimpulkan model 

kuat dalam memprediksi kinerja dosen dan perilaku kerja. 

Selain dilihat dari nilai R square, quality qriteria model PLS 

juga dinilai dari nilai Q Square. Dalam analisis PLS, nilai Q square 

dikategorikan dalam 3 kategori yaitu kecil, sedang dan besar, nilai 

Q square sebesar 0,02 dinyatakan kecil, nilai Q square sebesar 

0,15 dinyatakan sedang dan nilai Q square sebesar 0,35 

dinyatakan besar.  

Tabel 4.12 Nilai Q square 

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

HC 512,000 512,000  

KIN 512,000 167,870 0,672 

PK 512,000 201,841 0,606 

Sumber : data diolah (2021) pada Lampiran H bagian 9 
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Perhitungan Q square pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa nilai Q square variabel kinerja adalah 0,672 dan Q square 

perilaku kerja sebesar 0,606, nilai Q square > 0,35 menunjukkan 

bahwa model memiliki kekuatan prediksi yang cukup besar 

(pradictive relevance pada kategori tinggi). 

Berdasarkan hasil evaluasi kelayakan model dengan 

melihat nilai R square dan Q square tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa  model PLS layak digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian.  

b. Evaluasi Koefisien Jalur dan Pengujian Pengaruh 

Langsung 

Uji signifikansi pengaruh langsung digunakan untuk 

menguji pengaruh parsial variabel eksogen terhadap variabel 

endogen. Oleh karena penelitian ini menggunakan hipotesis dua 

arah (two tail), maka hipotesis yang digunakan dalam pengujian 

ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Variabel eksogen tidak berpengaruh (positif/negatif) terhadap 

variabel endogen 

Ha : Variabel eksogen berpengaruh (positif/negatif) terhadap 

variabel endogen 

Oleh karena hipotesis penelitian merupakan hipotesis 2 

arah, maka Ho ditolak dan disimpulkan bahwa variabel eksogen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen jika nilai P 
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value < 0,05 dan t hitung > 1,96, sedangkan jika nilai p value > 

0,05 dan t hitung < 1,96 maka Ho tidak ditolak dan disimpulkan 

bahwa variabel eksogen tidak berpengaruh terhadap variabel 

endogen.  

Dari hasil uji signifikansi tersebut selanjutnya juga dapat 

diketahui arah hubungan pengaruh variabel eksogen terhadap 

endogen. Arah hubungan tersebut dapat diketahui dari koefisien 

jalur pada masing - masing jalur. Apabila nilai koefisien jalur 

bertanda positif maka pengaruh eksogen terhadap endogen 

adalah searah, sedangkan jika koefisien jalur negatif maka 

pengaruh eksogen terhadap endogen adalah berlawanana arah. 

Hasil estimasi model sebagai acuan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.10 Hasil estimasi model PLS Bootstrapping 
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Berdasarkan hasil estimasi model PLS dengan teknik 

bootstrapping di atas, dapat dilihat bahwa seluruh jalur signifikan 

dengan nilai p value < 0,05.  Hasil uji signifikansi pengaruh 

langsung ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Pengaruh Parsial 

 Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation (STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

HC -> KIN 0,397 0,415 0,178 2,231 0,026 

HC -> PK 0,871 0,871 0,044 19,656 0,000 

PK -> KIN 0,552 0,534 0,192 2,867 0,004 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi diatas diperoleh hasil : 

1. Human Capital berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja, 

semakin baik human capital di lingkungan Universitas 

Tomakaka Mamuju maka semakin tinggi perilaku kerja dosen, 

ditunjukkan p value = 0,000 < 0,05 dan T statistik = 19,656 > 

1,96  Hipotesis 1 diterima 

2. Human Capital berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 

dosen, semakin baik human capital  di lingkungan Universitas 

Tomakaka Mamuju maka semakin tinggi kinerja dosen, 

ditunjukkan p value = 0,026 < 0,05 dan T statistik = 2,231 > 

1,96  Hipotesis 2 diterima 

3. Perilaku kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, 

semakin baik perilaku kerja  di lingkungan Universitas 



89 
 

 

Tomakaka Mamuju maka semakin tinggi kinerja dosen, 

ditunjukkan p value = 0,004 < 0,05 dan T statistik = 2,867 > 

1,96  Hipotesis 3 diterima 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menunjukkan besar pengaruh 

variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pada analisis PLS, 

koefisien determinasi dilihat dari nilai adjusted R Square dengan 

nilai antara 0 -1. Semakin tinggi adjusted R square maka semakin 

tinggi besar kontribusi variabel eksogen terhadap endogen. 

Tabel 4.14 Koefisien Determinasi 

 
R Square R Square Adjusted 

KIN 0,844 0,842 

PK 0,759 0,757 

 

Koefisien determinasi kinerja karyawan (KIN) sebesar 

0,842 menunjukkan 84,2% variansi kinerja dosen dipengaruhi 

oleh human capital dan perilaku kerja, sedangkan sisanya 

sebesar 15,8% variansi kinerja dosen dipengaruhi faktor lain di 

luar human capital dan perilaku kerja. Selanjutnya koefisien 

determinasi perilaku kerja (PK) sebesar 0,757 menunjukkan 

75,7% variansi perilaku kerja dosen dipengaruhi oleh human 

capital, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar human 

capital. 
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d. Pengujian pengaruh tidak langsung 

Tabel 4.15 Pengujian pengaruh tidak langsung 

 Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

HC -> PK -> KIN 0,481 0,464 0,170 2,819 0,005 

 
Berdasarkan hasil analisis tersebut nilai p value pengaruh 

tidak langsung human capital terhadap kinerja dosen dengan 

dimediasi oleh perilaku kerja adalah sebesar 0,005 < 0,05 

menunjukkan bahwa human capital dapat berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap kinerja dosen dengan dimediasi oleh 

perilaku kerja dosen, semakin baik human capital maka semakin 

baik perilaku kerja yang selanjutnya akan mendukung kinerja 

dosen  Hipotesis 4  diterima 

B. Pembahasan  

1. Pengaruh Human Capital terhadap Perilaku Kerja pada 

Universitas Tomakaka Mamuju. 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa human 

capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja, 

ditunjukkan pada nilai p value = 0,000 < 0,05 dan T statistik = 

19,656 > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik human 

capital maka semakin tinggi perilaku kerja dosen pada Universitas 

Tomakaka Mamuju.  
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Penelitian ini didukung oleh hasil temuan dari Aprilia Dwi 

Sandra dan Fachrudy Asjari (2021) yang menyatakan bahwa 

human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

kerja karyawan Kopisae di Surabaya.  

Fakta penelitian menunjukkan bahwa semakin baik human 

capital berupa tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman 

kerja yang dimiliki maka akan berpengaruh terhadap peningkatan 

perilaku kerja dosen pada Universitas Tomakaka Mamuju. 

2. Pengaruh Human Capital terhadap Kinerja Dosen pada 

Universitas Tomakaka Mamuju. 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa human 

capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, 

ditunjukkan pada nilai p value = 0,026 < 0,05 dan T statistic = 2,231 

> 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik human capital 

maka semakin tinggi kinerja dosen pada Universitas Tomakaka 

Mamuju. 

Penelitian ini didukung oleh hasil temuan dari Rahmad 

Ramadhan dan Dini Mellita (2020) yang menyatakan bahwa human 

capital dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. Lautan Berlian Utama Motor 

Palembang. Hal ini juga sesuai dengan hasil temuan Nurul Kalbi 

(2020) yang menyatakan bahwa human capital berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja ASN. 



92 
 

 

Fakta penelitian menunjukkan bahwa semakin baik human 

capital yang dimiliki seperti tingkat pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman kerja maka akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja dosen pada Universitas Tomakaka Mamuju. 

3. Pengaruh Perilaku Kerja terhadap Kinerja Dosen pada 

Universitas Tomakaka Mamuju. 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa perilaku 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, 

ditunjukkan pada nilai p value = 0,004 < 0,05 dan T statistik = 2,867 

> 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perilaku kerja 

maka semakin tinggi kinerja dosen pada Universitas Tomakaka 

Mamuju. 

Temuan ini didukung oleh Bayu Aditya Himawan (2021) yang 

menyatakan bahwa perilaku kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai kantor Bea Cukai Yogyakarta. 

Hal ini juga sesuai dengan hasil temuan Bryan Manampiring, dkk. 

(2019) menyatakan bahwa perilaku kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan di Balai Pelestarian Nilai 

Budaya Sulawesi Utara. 

Fakta penelitian menunjukkan bahwa semakin baik perilaku 

kerja yang meliputi hubungan social, keahlian atau kemampuan 

berdasarkan kejuruan, dan perilaku umum maka akan berpengaruh 
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terhadap peningkatan kinerja dosen pada Universitas Tomakaka 

Mamuju.  

4. Pengaruh Human Capital terhadap Kinerja Dosen melalui 

Perilaku Kerja pada Universitas Tomakaka Mamuju. 

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung 

diperoleh hasil bahwa nilai p value pengaruh tidak langsung human 

capital terhadap kinerja dosen dengan dimediasi oleh perilaku kerja 

adalah sebesar 0,005 < 0,05 menunjukkan bahwa human capital 

dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja dosen 

dengan dimediasi oleh perillaku kerja, semakin baik human capital 

maka semakin baik perilaku kerja yang selanjutnya akan 

mendukung kinerja dosen pada Universitas Tomakaka Mamuju. 

Hal ini berarti apabila kinerja dosen pada Universitas 

Tomakaka Mamuju akan di tingkatkan, maka human capital dan 

perilaku kerja secara bersama perlu diperhatikan. Untuk 

meningkatkan kinerja dosen pada Universitas Tomakaka Mamuju 

yang baik maka kinerja dosen harus diperhatikan.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:  

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di Universitas Tomakaka Mamuju 

Sulawesi Barat tidak mencakup semua Universitas tingkat Kota 

maupun tingkat Provinsi lainnya sehingga hasil penelitian ini hanya 
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dapat dimanfaatkan oleh Universitas Tomakaka Mamuju Sulawesi 

Barat.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dosen dalam penelitian 

ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu Human Capital dan Perilaku 

Kerja, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

Kinerja Dosen.  

3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner 

yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak 

menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan hasil 

penelitian dengan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

kerja, ditunjukkan pada nilai p value = 0,000 < 0,05 dan T statistik = 

19,656 > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik human 

capital maka semakin tinggi perilaku kerja dosen pada Universitas 

Tomakaka Mamuju. 

2. Human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

dosen, ditunjukkan pada nilai p value = 0,026 < 0,05 dan T statistic 

= 2,231 > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik human 

capital maka semakin tinggi kinerja dosen pada Universitas 

Tomakaka Mamuju. 

3. Perilaku kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

dosen, ditunjukkan pada nilai p value = 0,004 < 0,05 dan T statistik 

= 2,867 > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perilaku 

kerja maka semakin tinggi kinerja dosen pada Universitas 

Tomakaka Mamuju. 

4. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung diperoleh 

hasil bahwa nilai p value pengaruh tidak langsung human capital 
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terhadap kinerja dosen dengan dimediasi oleh perilaku kerja adalah 

sebesar 0,005 < 0,05 menunjukkan bahwa human capital dapat 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja dosen dengan 

dimediasi oleh perillaku kerja. Hal ini menunjukkan semakin baik 

human capital maka semakin baik perilaku kerja yang selanjutnya 

akan mendukung kinerja dosen pada Universitas Tomakaka 

Mamuju. 

 
B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

dipaparkan, maka Penulis memberi beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada Ketua Yayasan Universitas Tomakaka Mamuju kiranya 

dapat meningkatkan lagi human capital yang dimiliki sehingga 

perilaku kerja pada Universitas Tomakaka Mamuju dapat lebih baik 

lagi. 

2. Kepada Rektor dan Wakil Rektor Universitas Tomakaka Mamuju 

kiranya dapat lebih meningkatkan human capital sehingga kinerja 

dosen pada Universitas Tomakaka Mamuju dapat lebih meningkat 

lagi. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, kiranya dapat lebih mengkaji atau 

menelaah lebih banyak sumber maupun referensi mengenai 

variabel-variabel dalam penelitian ini, serta dapat mengembangkan 

lagi penelitian ini. 



 

97 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Alan, dkk. 2008. Kebutuhan Pelatihan Karyawan dan Persepsi Nilai 

Pelatihan di Delta Sungai Mutiara Cina: A Pendekatan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jurnal Eropa Pelatihan 

Industri, vol. 32 (1). (Diakses pada tanggal 09 Januari 2021).  

Alias. dan Serang, Serli. 2018. Pengaruh Pengetahuan, Sikap Kerja Dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal: Ilmu 

Ekonomi. Vol,1. No,1. (diakses pada tanggal 16 Januari 2021). 

Al-Qur‟an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: 

Diponegoro. 

At-Tabrani, Abu Al-Qasum Sulaiman bin Ahmad. 1415 H. Al-Mu‟ajm Al-

Ausat. Kairo:Dar. Al-Haramain. Hadits No. 897. 

Budiman. 2011. Penelitian Kesehatan. Bandung: Refika Aditama. 

Chin, W. W. 1998. The partial least squares approach for structural 

equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Methodology for 

business and management. Modern methods for business 

research (p. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

(diakses pada tanggal 22 Januari 2021). 

Frank, R. H. dan Bernanke, B. S. 2007. Prinsip Ekonomi Mikro. New York: 

McGraw-Hill / Irwin. 

Gaol, CHR. Jimmy L. 2014. A to Z Human Capital (Manajemen Sumber 

Daya Manusia) Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks 

Organisasi Publik dan Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. 

Geladi, Paul & Kowalski, Bruce R. (1986). Partial Least Square 

Regression: A Tutorial. Elsevier Science Publishers B. V. 

Amsterdam. 185, 1-17. 

Ghozali, Imam. 2008. Structural Equation Modelling. Edisi II Semarang: 

Universitas Diponegoro. 

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. Manajemen Syariah Dalam 

Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. 



98 
 

 

Halim, Agus. Dan Jusriadi, Edi. 2020. Pengaruh Kemampuan Intellectual 

Capital,  Pemberian Reward Dan Kepuasan Kerja  Terhadap 

Kinerja Dosen Stie  Muhammadiyah Mamuju Di  Kabupaten 

Mamuju  Sulawesi Barat. Jurnal: COPETITIVENESS. Vol, 9. No,1. 

(diakses pada tanggal 16 Januari 2021). 

Handoko, T. Hani. 2014. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE. 

Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya 

Manusia, Edisi ke 2. Yogyakarta: BPFE. 

Hasibuan, Malayu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

Hasibuan, Malayu. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Hasibuan, Malayu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. 

Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Himawan, Bayu Aditya. 2021. Pengaruh Keterampilan Kerja, Dan 

Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Bea Cukai 

Yogyakarta. Skripsi. Universitas Widya Dharma. Yogyakarta. 

Ilyas, Yaslis. 2005. Kinerja Teori, Penilaian dan Penelitian. Jakarta: Pusat 

Kajian Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Indonesia. 

Jusriadi. Edi. dkk. 2018. Konstruksi Dimensi Intellectual Capital dalam 

Mendukung Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah  Di 

Sulawesi Selatan. Jurnal: Balance. Vol. XV, no. 2. (diakses pada 

tanggal 16 Januari 2021). 

Kalbi, Nurul. 2020. Pengaruh Human Capital dan Total Quality 

Management Terhadap Kinerja ASN Pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Makassar. 

Kholid, A. 2012. Promosi Kesehatan: Dengan Pendekatan Teori Perilaku, 

Media, dan Aplikasinya untuk Mahasiswa dan Praktisi Kesehatan. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 



99 
 

 

Kreitner, Robert. dan Angelo, Kinicki. 2003. Perilaku Organisasi: 

Organizational. Behavior. Jakarta: Salemba Empat. 

Malhotra, N. K. 1996. Marketing Research: An Applied Orientation. Edition 

New Jersey: Prentice Hall Inc.  

Manampiring, Bryan. dkk. 2019. Pengaruh Budaya Organisasi Dan 

Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Sulawesi Utara. Journal EMBA. Vol.7 No.3. Sulawesi 

Utara. (diakses pada tanggal 21 Mei 2021). 

Mangkunegara, A. P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Mukminin, Amirul. 2017. Manajemen  Strategi  Human  Capital  Dalam 

Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press. 

Nurwahidah. dkk. 2018. Pengaruh Disiplin Kerja, Budaya Kerja, dan 
Perilaku Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng. Journal of Management. 
Vol.1 No.1. (diakses pada tanggal 18 November 2021). 

 

Ramadhan, Rahmad. Mellita, Dina. (2020). Pengaruh Human Capital Dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lautan Berlian 

Utama Motor Palembang. Tesis. Universitas Bina Darma. 

Ramzan, S. dan Khan, I.M. 2010. Reduksi dimensi dan perbaikan 

multikolinearitas menggunakan metode regresi variabel laten. 

World Applied Science Journal. Vol, 8. No, 4. (diakses pada tanggal 

22 Januari 2021). 

Ranupandojo, Heidjrahman. 2004. Manajemen Personalia. Yogyakarta: 

BPFE. 

Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. 

Robbins, P. Stephen. 2002. Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi. Edisi 

Kelima. Jakarta: Erlangga. 

Robbins, Stephen. P. 2015. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat. 

Romer, P. M. 1990. Endogenous Technological Change. Journal of 

Political Economy, vol. 98 (5). Hal.71–102. (Diakses pada tanggal 

09 Januari 2021). 



100 
 

 

Sandra, Aprilia Dwi. Asjari, Fachrudy. 2021. Pengaruh Human Capital Dan 
Locus Of Control Terhadap Perilaku Kerja Karyawan Kopisae Di 
Surabaya. Journal of Sustainability Business Research. Vol.2 No.1. 
(diakses pada tanggal 21 Mei 2021). 

Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Jakarta: 

FEUI. 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono.2014.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

Triguno. 1997. Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan Kondusif untuk 

Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Golden Terayon Press. 

Trijoko, Prasatya. 2004. Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Kerja. 

Jakarta: Renika. 

Tsang. Dan Chiu. dalam Jamal. 2017. Karakteristik Struktur Organisasi 

dan Perilaku Kerja Pegawai serta Pengaruhnya terhadap Kualitas 

Pelayanan (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Konawe Sulawesi Tenggara). Journal: e-JKPP. Vol. 3 No.3. 

(diakses pada tanggal 16 Januari 2021). 

UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Winardi, Setiono. 2014. Human Capital sebagai Sarana Keberhasilan 

Bisnis. www.linkedin.com/pulse/20140718232434-77799149-

human-capitalsebagai-sarana-keberhasilan-bisnis.(Diakses tanggal 

10 Januari 2021).  

Yani, Devi. 2016. Pengaruh human capital dan intensif terhadap kinerja 
karyawan (Studi kasus pada rumah sakit se-kota Bandar 
Lampung). Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas 
Lampung. Bandar Lampung. (diakses pada tanggal 20 mei 2021). 

 
 

http://www.linkedin.com/pulse/20140718232434-77799149-human-capital
http://www.linkedin.com/pulse/20140718232434-77799149-human-capital


 

101 
 

BIOGRAFI PENULIS 

 

Penulis Tesis dengan judul “Pengaruh Human 

Capitas terhadap Kinerja Dosen Melalui Perilaku 

Kerja pada Universitas Tomakaka Mamuju 

Sulawesi Barat” adalah Masriani, lahir di Desa 

Bulumario, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat 

pada tanggal 17 Februari 1996, anak kelima dari 

sepuluh bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Mansur Hamid dan 

Ibu Ramlah. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Inpres Sarudu 

I pada tahun 2009, lulus dari Sekolah Menengah Pertama tahun 2012 di 

SMPs Transmigrasi Karossa, dan lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan 

di SMK Negeri I Sarudu tahun 2015. Selama menempuh pendidikan 

dibangku sekolah (SD, SMP, SMK), penulis aktif di organisasi Praja Muda 

Karana (PRAMUKA). Pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan di 

Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil Program S1 Ekonomi 

Islam dan lulus tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan 

pendidikan pada Program S2 Magister Manajemen di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan Tesis ini penulis 

masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S2 Magister Manajemen di 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 



102 
 

 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N



103 
 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

“Pengaruh Human Capital terhadap Kinerja Dosen Melalui Perilaku Kerja Pada Universitas 

Tomakaka Mamuju Sulawesi Barat” 

Kepada yth :  

Bapak/ibu  

Dosen di Universitas Tomakaka Mamuju. 

 
Bapak/Ibu Dosen Responden Yang Terhormat, Kami adalah Mahasiswa pada 

Jurusan Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Makassar  yang sedang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Human Capital 

terhadap Kinerja Dosen Melalui Perilaku Kerja Pada Universitas Tomakaka Mamuju 

Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu kewajiban untuk 

menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Magister Manajemen (M.M).  

Bapak/Ibu Dosen diharapkan menjawab sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Identitas dan semua informasi yang diterima sebagai hasil dari kuesioner ini 

bersifat rahasia dan dipergunakan hanya untuk kepentingan akademis. Didalam 

kuesioner penelitian ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, sehingga Bapak/Ibu 

bebas untuk menjawab sesuai dengan pendapat masing-masing.  

Untuk itu, besar harapan kami agar Bapak/Ibu bersedia untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di dalam kuesioner ini. Bantuan dan 

kerjasamanya dapat menunjang upaya penyempurnaan penelitian yang dilakukan. Atas 

kesediannya, kami mengucapkan terima kasih. 

Karakteristik Responden 

NO IDENTITAS RESPONDEN JAWABAN 

1. Jenis Kelamin        Laki-laki                     Perempuan 

2.  Usia 
       20-30 tahun               31-40 tahun 

       42-50 tahun               >50 tahun 

3. Pendidikan        S1            S2              S3 

4. Masa Kerja 
       0-5 tahun                   5-10 tahun 

       11-15 tahun                >15 tahun 

5 Jabatan Fungsional 
       Tanpa Jabatan           Asisten Ahli  

       Lektor                        Lektor Kepala 
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Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda centang (√) yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu yang sebenarnya. 

Pemberian tanda (√) dilakukan pada kolom yang telah disediakan.  

Alternatif Jawaban sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

1. VARIABEL HUMAN CAPITAL (X) 

NO PERNYATAAN 
Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

Tingkat Pengetahuan 

1 
Memiliki pengetahuan tentang 
pekerjaan dan melakukannya sesuai 
standar yang telah ditetapkan 

     

2 

Dengan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki dapat 
memudahkan dalam menyelesaikan 
pekerjaan 

     

3 

Menguasai materi pembelajaran 
dengan baik sehingga tingkat 
kebenaran dan keakuratan (materi, isi) 
pembelajaran yang dibahas sesuai 
dengan kompetensi yang diharapkan 

     

Keterampilan 

4 
Memiliki keterampilan teknis untuk 
menyelesaikan pekerjaan 

     

5 
Memiliki kemampuan dalam 
menjelaskan materi perkuliahan 

     

6 
Memiliki kemampuan dalam 
memberikan motivasi/membangkitkan 
minat belajar 

     

Pengalaman Kerja 

7 
Memiliki pengalaman dalam 
melakukan pekerjaan  

     

8 
Memiliki pengalaman kerja dapat 
membantu dalam menyelesaikan 
pekerjaan dengan cekatan 

     

9 
Mendahulukan pekerjaan-pekerjaan 
yang merupakan prioritas kerja 
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2. VARIABEL PERILAKU KERJA (Z) 

NO PERNYATAAN 
Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

Hubungan Sosial 

1 
Mampu bekerjasama dengan sesama 
rekan kerja 

     

2 
Hubungan sesama rekan kerja sangat 
harmonis 

     

3 
Menerima pendapat orang lain 
sebagai masukan untuk perbaikan diri 

     

Keahlian Atau Kemampuan Berdasarkan Kejuruan 

4 
Pekerjaan yang ditangani sesuai 
dengan pengetahuan yang dimiliki 

     

5 
Kesesuaian antara keahlian/kejuruan 
yang dimiliki dengan pekerjaan yang 
dilakukan 

     

6 
Mempunyai kemampuan 
berkomunikasi dan berinteraksi 
secara efektif dan efisien 

     

Perilaku Umum 

7 
Mampu menyesuaikan diri dengan 
situasi dan kondisi yang terjadi dalam 
melakukan pekerjaan 

     

8 
Motivasi pimpinan sangat 
mempengaruhi bagi kelangsungan 
bekerja 

     

9 
Pimpinan memberi kesempatan untuk 
mengikuti diklat/pelatihan penunjang 
kerja 

     

3. VARIABEL KINERJA DOSEN (Y)  

NO PERNYATAAN 
Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

Kualitas 

1 
Mampu mengemukakan ide-ide baru 
untuk meningkatkan kualitas 
pekerjaan  

     

2 
Mampu menyelesaikan pekerjaan 
dengan penuh tanggungjawab untuk 
mencapai hasil yang maksimal 

     

3 
Selalu teliti dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
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Kuantitas 

4 
Kuantitas pekerjaan yang dilakukan 
sesuai dengan target yang diberikan  

     

5 
Cenderung menyelesaikan pekerjaan 
sebanyak-banyaknya daripada terjadi 
penumpukan kerja 

     

6 
Dapat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dan mahasiswa dengan 
baik 

     

Ketepatan Waktu 

7 Hadir tepat waktu pada jam kerja       

8 
Menyelesaikan tugas sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan 

     

9 
Jarak tempat tinggal dan tempat kerja 
tidak mempengaruhi ketepatan waktu 
kerja 

     

Lingkungan Kerja 

10 
Memiliki kemampuan merespon 
perubahan lingkungan yang baru 
dalam melakukan pekerjaan 

     

11 Kondisi tempat kerja mendukung      

12 
Mengenal baik kondisi dan 
lingkungan yang dihadapi dalam 
bidang pekerjaan 
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Metode Analisis PLS 

SPESIFIKASI MODEL PLS 

 

HASIL ESTIMASI MODEL PLS
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HASIL UJI VALIDITAS KONVERGEN 

 
HC KIN PK 

HC1 0,831 
  

HC2 0,849 
  

HC3 0,874 
  

HC4 0,840 
  

HC5 0,714 
  

HC6 0,447 
  

HC7 0,211 
  

HC8 -0,067 
  

HC9 -0,102 
  

KIN1 
 

0,841 
 

KIN10 
 

-0,191 
 

KIN11 
 

-0,213 
 

KIN12 
 

-0,190 
 

KIN2 
 

0,866 
 

KIN3 
 

0,895 
 

KIN4 
 

0,846 
 

KIN5 
 

0,733 
 

KIN6 
 

0,548 
 

KIN7 
 

0,308 
 

KIN8 
 

-0,035 
 

KIN9 
 

-0,073 
 

PK1 
  

0,837 

PK2 
  

0,852 

PK3 
  

0,884 

PK4 
  

0,849 

PK5 
  

0,729 

PK6 
  

0,522 

PK7 
  

0,361 

PK8 
  

0,083 

PK9 
  

-0,028 
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HASIL ESTIMASI MODEL PLS SETELAH INDIKATOR TIDAK VALID DIDROP 

 

 

HASIL UJI VALIDITAS KONVERGEN 

 
HC KIN PK 

HC1 0,889 
  

HC2 0,915 
  

HC3 0,912 
  

HC4 0,839 
  

KIN1 
 

0,889 
 

KIN2 
 

0,928 
 

KIN3 
 

0,932 
 

KIN4 
 

0,844 
 

PK1 
  

0,903 

PK2 
  

0,927 

PK3 
  

0,927 

PK4 
  

0,846 
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HASIL UJI VALIDITAS DESKRIMINAN 

Fornell-Larcker Criterion 
   

    
 

HC KIN PK 

HC 0,889 
  

KIN 0,878 0,899 
 

PK 0,871 0,898 0,901 

    

    
Cross Loadings 

   
    
 

HC KIN PK 

HC1 0,889 0,786 0,767 

HC2 0,915 0,812 0,785 

HC3 0,912 0,803 0,812 

HC4 0,839 0,717 0,732 

KIN1 0,752 0,889 0,799 

KIN2 0,821 0,928 0,836 

KIN3 0,819 0,932 0,840 

KIN4 0,761 0,844 0,749 

PK1 0,770 0,817 0,903 

PK2 0,808 0,844 0,927 

PK3 0,801 0,830 0,927 

PK4 0,762 0,742 0,846 

    

    
Heterotrait-Monotrait Ratio 
(HTMT)    

    
 

HC KIN PK 

HC 
   

KIN 0,958 
  

PK 0,950 0,974 
 

 

RELIABILITAS 

 

Cronbach's 
Alpha 

rho_A 
Composite 
Reliability 

Average 
Variance 
Extracted 
(AVE) 

HC 0,911 0,914 0,938 0,791 

KIN 0,920 0,923 0,944 0,808 

PK 0,923 0,925 0,945 0,812 
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HASIL PENGUJIAN INNER MODEL 

HASIL ESTIMASI MODEL PLS BOOTSTRAPPING 
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GOODNESS OF FIT MODEL 

 
R Square 

R Square 
Adjusted 

KIN 0,844 0,842 

PK 0,759 0,757 
 

 

Saturated 
Model 

Estimated 
Model 

SRMR 0,096 0,096 

d_ULS 0,725 0,725 

d_G 4,934 4,934 

Chi-
Square 

1870,953 1870,953 

NFI 0,445 0,445 
 

 
SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

HC 512,000 512,000 
 

KIN 512,000 167,870 0,672 

PK 512,000 201,841 0,606 
 

UJI DIRRECT EFFECT 

 

Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

HC -> KIN 0,397 0,415 0,178 2,231 0,026 

HC -> PK 0,871 0,871 0,044 19,656 0,000 

PK -> KIN 0,552 0,534 0,192 2,867 0,004 

 

UJI INDIRRECT EFFECT 

 

Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

HC -> PK -> KIN 0,481 0,464 0,170 2,819 0,005 
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SURAT IZIN PENELITIAN 
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