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ABSTRAK 

SRI WAHYUNI. 2022. Pengaruh Human Capital Development Terhadap 

Kinerja Karyawan Kantor PDAM Kabupaten Jeneponto. Dibimbing oleh: H. 

Muh. Najib Kasim dan Asdar. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Human Capital 

Development Terhadap Kinerja Karyawan Kantor PDAM Kabupaten Jeneponto. 

Pengumpulan data menggunakan data primer dari hasil kuesioner pada kantor 

PDAM kabupaten jeneponto.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70 yang didapatkan 

dari hasil kuesioner karyawan Kantor PDAM kabupaten jeneponto. Teknik analisis 

yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linier Sederhana, Jenis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner 

yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi dan pembagian kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Human Capital Development 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor PDAM 

kabupaten jeneponto, dimana nilai koefisien variabel sebesar 0,568 dengan nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel (6,322 > 1,995) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (0,000 < 0,05).  

 

 

Kata Kunci: Human Capital Development, Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 

 

SRI WAHYUNI. 2022. The Influence of Human Capital Development on the 

Performance of the Jeneponto PDAM Office Employees. Supervised by: H. 

Muh. Najib Kasim and Asdar. 

The purpose of this study was to determine the effect of Human Capital 

Development on Employee Performance at the Jeneponto Regency PDAM. 

Collecting data using primary data from the results of a questionnaire at the PDAM 

Jeneponto district office. 

The sample used in this study was 70 which was obtained from the results 

of the questionnaire for the employees of the Jeneponto Regency PDAM Office. 

The analytical technique used is Simple Linear Regression Analysis. The type of 

data used in this study is quantitative data obtained from questionnaires distributed 

and related to the problem under study. Data was collected by observation and 

distributing questionnaires. 

The results showed that Human Capital Development had a positive and 

significant effect on employee performance at the Jeneponto Regency PDAM 

office, where the variable coefficient value was 0.568 with a t count value greater 

than t table (6.322 > 1.995) and a significance value less than 0.05 ( 0.000 < 0.05). 

Keywords: Human Capital Development, Employee Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam setiap organisasi peranan sumber daya manusia sangatlah 

penting. Namun demikian, tentulah yang diharapkan adalah sumber daya 

manusia yang berkualitas, dalam artian memiliki kemampuan dan 

kecakapan serta keterampilan dalam melaksanakan tugas sehingga 

pelayanan dapat diselenggarakan dengan tertib dan lancar. Sorotan 

terhadap sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tidak hanya 

ditujukan pada pemanfaatannya secara optimal, akan tetapi juga pada 

pengembangannya, perlakuannya, serta estafet penggantinya. Maka dalam 

rangka peningkatan efisiensi kerja, perhatian utama ditujukan pada 

pengembangannya. Pengembangan sumber daya manusia dalam 

organisasi merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian, karena 

melalui pengembangan sumber daya manusia maka diharapkan kinerja dari 

pada orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut dapat tercapai 

dengan baik. 

 Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting bagi 

organisasi, dimana pada hakekatnya berfungsi sebagai faktor penggerak 

bagi setiap kegiatan di dalam perusahaan. Suatu organisasi dalam 

melakukan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya 

manajemen yang baik terutama sumber daya manusia, karena sumber daya 

manusia merupakan modal utama dalam merencanakan, mengorganisir, 

mengarahkan serta menggerakkan faktor-faktor yang ada dalam suatu 
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organisasi. Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin tajam, 

sehingga sumber daya manusia (SDM) dituntut untuk terus-menerus mampu 

mengembangkan diri secara proaktif. Sumber Daya Manusia harus menjadi 

manusia- manusia pembelajar, yaitu pribadi-pribadi yang mau belajar dan 

bekerja keras dengan penuh semangat, sehingga potensi insaninya 

berkembang maksimal. 

  Sumber Daya Manusia (SDM)  yang diperlukan pada saat ini adalah 

SDM yang sanggup menguasai teknologi dengan cepat, adaptif, dan 

responsive terhadap perubahan-perubahan teknologi. Dalam kondisi 

tersebut integritas pribadi semakin penting untuk memenangkan persaingan. 

Agar perusahaan terus bertahan dan bersaing, dominasi teknologi saja tidak 

cukup jika tidak ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang handal, sehingga 

investasi dalam sumber daya ekonomi yang paling berharga, yaitu Sumber 

Daya Manusia tidak dapat ditunda lagi. Dengan pengembangan sumber 

daya manusia diharapkan dapat lebih meningkatkan keterampilan teknis dan 

keahlian profesional karyawan. Namun keberhasilan pelaksanaan program 

tersebut tidak dapat langsung selama pelaksanaan, melainkan dapat dilihat 

dari hasil pekerjaan karyawan setelah mengikuti pengembangan sumber 

daya manusia apakah ada perubahan atau tidak. Untuk itu pengembangan 

sumber daya manusia harus dilaksanakan seefisien mungkin agar dapat 

benar-benar berperan dalam peningkatan kinerja karyawan 

Pengembangan sumber daya manusia pada saat ini merupakan 

objek yang sangat harus di perhatikan dalam perusahaan karena merupakan 

penggerak operasional di dalam perusahaan, setiap perusahaan tentu 

menginginkan karyawannya berkembang sesuai dengan harapan dan 
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kemauan perusahaan tapi pengembangan sumber daya manusia terkadang 

terhambat oleh karyawan yang mempunyai kelemahan yang begitu banyak 

dan tidak cukup baik dalam mengerjakan sesuatu, maka dari itu perusahaan 

harus mampu melihat masalah ini untuk menyelesaikan ini dengan cara yang 

baik. 

Paulus dan Anantharaman (2003) menegaskan pengembangan 

sumber daya manusia memiliki hubungan langsung dengan profitabilitas 

organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi disarankan untuk 

mengoptimalkan kinerja karyawan dalam memberikan kontribusi yang 

optimal, antara lain dengan cara melakukan program pelatihan dan 

pengembangan. Hal ini juga berhubungan dengan produktivitas organisasi 

dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan proses 

persiapan individu untuk memikul tanggungjawab yang lebih tinggi yang 

berkaitan dengan peningkatan kemampuan Intelektual untuk melaksanakan 

pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia mengarah 

pada kesempatan –kesempatan belajar yang didesain untuk membantu para 

perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berkaitan dengan 

pengembangannya. Dapat dilihat dari dua aspek yaitu kuantitas yang 

menyangkut jumlah sumber daya manusia dan kualitas menyangkut mutu 

dan skill perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Alam, 2016). 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu dari 

pelayanan untuk masyarakat dalam distribusi air bersih dimana pelayanan 

dituntut untuk terus-menerus dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Peningkatan kualitas pelayanan serta memperluas jangkauan atau cakupan 
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pelayanan sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sistem pelayanan 

tersebut mengharuskan setiap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  

untuk bekerja secara profesional. Perusahaan Daerah Air Minum dapat 

menjadi mitra bagi pemerintah dalam membantu dan meningkatkan 

kebutuhan air bersih bagi masyarakat sehingga mampu bertahan dan 

bersaing pada era globalisasi sekarang dan masa yang akan datang. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  merupakan salah satu unit 

usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi 

masyarakat umum dan sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan 

dimonitor oleh aparat–aparat eksekutif maupun legislatif daerah. 

(Lararenjana,2021). Dalam memberikan pelayanan yang optimal di PDAM di 

butuhkan sumber daya yang berkualitas, sebagai lembaga social ekonomi 

yang mampu memberikan kepuasan pelayanan distribusi air bersih bagi 

masyarakat. Maka diperlukan sebuah pengembangan Sumber Daya 

Manusia dalam pengoptimalan kinerja. 

Salah satu unit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang 

terletak di Sulawesi selatan tepatnya di Kabupaten Jeneponto diharapkan 

dapat melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia salah satunya 

melakukan pelatihan dan pendidikan, Agar kinerja para karyawan lebih baik 

dan kualitasnya juga membaik. Dengan kualitas kinerja para karyawan yang 

baik maka para karyawan akan semakin ahli dan terampil dalam 

pekerjaannya. Pelatihan dan pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi tenaga dan waktu. Pelatihan dan pendidikan di lakukan sebagai 

sarana untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan pengetahuan 
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umum bagi para karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Jeneponto. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: Pengaruh Human Capital 

Development Terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor PDAM 

Jeneponto. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

dapat dirumuskan masalah pokok penelitian yaitu: Apakah Human Capital 

Development berpengaruh terhadap kinerja Karyawan pada Kantor PDAM 

Kabupaten Jeneponto?  

 

C. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 

pengaruh Human Capital Development terhadap kinerja karyawan pada 

Kantor PDAM Kabupaten Jeneponto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran serta 

kontribusi dalam penambahan ilmu pengetahuan tentang Pengaruh 

Human Capital Development Terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor 

PDAM Kabupaten Jeneponto 



6 

 
 

 

2. Manfaat Praktis 

  Hasil penelitian ini membawa pertimbangan agar dapat menambah 

pengalaman dan mempraktekkan hal-hal yang telah dipelajari dan 

diperoleh selama perkuliahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Mangkunegara, (2013:2), menjelaskan bahwa manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. 

   Pada hakikatnya Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM)  merupakan gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur 

manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat 

dominan pada setiap organisasi. Oleh sebab itu Manajemen Sumber 

Daya Manusia merupakan keseluruhan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan 

pengadaan seleksi, pelatihan, penempatan, dan pemberian 

kompensasi. 

  Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses 

yang mencakup evaluasi terhadap kebutuhan Sumber Daya 

Manusia, mendapatkan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan itu, 

dan mengoptimasikan pendayagunaan sumber daya yang penting 

tersebut dengan cara memberikan insentif dan penugasan yang 

tepat, agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi di mana 



8 

 
 

Sumber Daya Manusia berada. Gerry Dessler (2015:31) berpendapat 

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses 

memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada 

karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, 

keamanan, dan masalah keadilan. 

  Menurut Stoner dan Nabila, (2013:57) manajemen sumber 

daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang 

bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau organisasi dengan 

orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan 

yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. 

  Manajemen telah berkembang menjadi bidang yang 

semakin profesional menurut setiap sumber daya manusia untuk 

mengembangkan kualitas yang dimiliki tersebut dalam berbagai 

bidang aplikasi kerja. Aplikasi bidang kerja tersebut diharapkan 

berdasarkan implementasi manajemen operasional, manajemen ini 

manajemen puncak yang tidak terlepas dari kualitas yang dimiliki 

terhadap peningkatan pengembangan karir dan komitmen. 

b. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia.  

  Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memiliki fungsi 

dalam operasional organisasi yang menurut Stoner J, (2013:219) 

yaitu :  

a. Fungsi Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimulai 

dari proses perencanaan Sumber Daya Manusia, rekrutmen, 

seleksi sampai pada proses penempatan Sumber Daya 

Manusia.  
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b. Fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui 

proses pendidikan dan pelatihan sampai pada proses 

pengembangan karier.  

c. Fungsi Pemeliharaan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam 

bentuk pemberian kompensasi, fungsi pengintegrasian, 

perburuhan, promosi, mutasi, demosi dan PHK. 

2.  Human Capital Development 

a. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia.  

  Efisiensi suatu organisasi sangat tergantung pada baik 

buruknya pengembangan anggota organisasi itu sendiri. 

Pengembangan sumber daya manusia atau human resources 

development (HRD) merupakan suatu proses peningkatan kualitas 

atau kemampuan manusia untuk mencapai suatu proses 

peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka 

mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Pengembangan 

sumber daya manusia merupakan kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi, agar pengetahuan (knowledge), 

kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) pegawai sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. 

  Sedarmayanti (2016) bahwa pengembangan sumber daya 

manusia adalah fokus pada menciptakan organisasi pembelajaran 

yaitu didalamnya menciptakan organisasi pembelajaran mengelola 

pengetahuan secara sistematis. Dengan kegiatan pengembangan 

sumber daya manusia tersebut, maka diharapkan dapat 

memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan 
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pekerjaan dengan lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh organisasi. 

Pengetahuan berkaitan erat dengan kecerdasan dan intelektual 

setiap orang. Mengembangkan pengetahuan berarti meningkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas. 

  Menurut Almasdi (2006:17) sumber daya manusia adalah 

kekuatan daya pikir dan karya manusia yang masih tersimpan di 

dalam dirinya yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan 

untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan 

masyarakat. 

   Pengembangan Sumber Daya Manusia juga mengenal 

pendekatan perencanaan untuk mendorong pengembangan diri 

dengan dukungan dan panduan memadai dari dalam organisasi. 

Meningkatnya manfaat mengenai kemampuan dipekerjakan di 

dalam organisasi seharusnya merupakan pertimbangan utama 

kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (Sedarmayanti, 

2016). Pendapat tersebut menunjukan antara lain bahwa 

pengembangan Sumber Daya Manusia bertujuan menciptakan 

organisasi belajar (learning organization) serta pengembangan 

lingkungan. Learning organization dimaksudkan bahwa suatu 

organisasi yang anggota-anggotanya mampu mengembangkan 

kapasitasnya secara berkelanjutan dalam mewujudkan hasil yang 

optimal atau dengan kata lain bahwa organisasi belajar merupakan 

organisasi yang dengan cepat dapat menyesuaikan diri dan peka 

terhadap lingkungan eksternalnya, tetapi juga kuat integrasi 
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internalnya. Kecepatan menyesuaikan diri dan peka terhadap 

lingkungan merupakan ciri Sumber Daya Manusia yang mempunyai 

kompetensi, wawasan, dan motivasi yang berkesinambungan. 

Sedangkan kekuatan integrasi internalnya adalah organisasi yang 

memiliki individu-individu dalam tim yang produktif dan berkualitas 

tinggi guna menghadapi perubahan perubahan tersebut, organisasi 

harus melakukan penyesuaian dan inovasi sesuai dengan tuntutan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber 

Daya   Manusia 

  Menurut Mathis dan Jackson ada beberapa faktor-faktor 

yang perlu dipertimbangkan dan berperan dalam pengembangan 

Informal :  

a. Keahlian dasar  

b. Keahlian teknik  

c. Menyelesaikan masalah  

d. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan  

  Menurut Mathis dan Jackson Ada beberapa faktor-faktor 

yang perlu dipertimbangkan dan berperan dalam pengembangan 

formal :  

 a. Materi program pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan 

pekerjaan  

b. Prinsip-prinsip pembelajaran sangat membantu pekerjaan  

c. Kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pelatihan  

d. Kemampuan instruktur pelatihan  
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c. Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia 

   Menurut Hasan (2011:100), untuk memajukan kualitas 

sumber daya insani ada tiga indikator yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

1) Indikator Kepribadian. Indikator kepribadian menyangkut 

kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah 

laku, etika, dan moralitas. 

2) Indikator Produktivitas. Indikator ini menyangkut apa yang 

dihasilkan oleh manusia tadi dalam hal jumlah yang lebih banyak 

dan kualitas yang lebih baik.  

3) Indikator Kreativitas. Indikator ini menyangkut pada kemampuan 

seseorang untuk berpikir dan berbuat kreatif, menciptakan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya. 

 Sedangkan menurut Hasibuan (2000 : 82) indikator yang 

diukur dari metode pengembangan yang diterapkan antara lain 

sebagai berikut:  

1) Prestasi kerja karyawan Apabila prestasi kerja atau produktivitas 

kerja karyawan setelah mengikuti pengembangan, baik kualitas 

maupun kuantitas kerjanya meningkat, maka berarti metode 

pengembangan yang dilakukan baik. Tapi jika prestasi kerjanya 

tetap, berarti metode pengembangan yang dilakukan kurang 

baik, jadi perlu diadakan perbaikan.  

2) Kedisiplinan karyawan Jika kedisiplinan karyawan setelah 

mengikuti pengembangan semakin baik, berarti metode 

pengembangan yang dilakukan baik. Tetapi jika kedisiplinan tidak 
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meningkat berarti metode pengembangan yang diterapkan 

kurang baik. 

3)  Absensi Karyawan Jika absensi karyawan setelah mengikuti 

pengembangan menurun, berarti metode pengembangan yang 

dilakukan cukup baik. tetapi jika absensi karyawan tetap berarti 

metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. 

d. Tujuan dan Manfaat Pengembangan Sumber Daya Manusia  

  Tujuan pokok pengembangan sumber daya manusia adalah 

meningkatkan kemampuan,keterampilan, sikap dan tanggungjawab 

karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai 

sasaran program dan tujuan organisasi. Ini berarti bahwa sumber 

daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut secara 

profesional harus diberikan latihan dan pendidikan yang sebaik-

baiknya, bahkan harus sesempurna mungkin. Dari uraian di atas 

jelas, bahwa tujuan organisasi/perusahaan akan dapat tercapai 

dengan baik apabila karyawan dapat menjalankan tugasnya 

dengan efektif dan efisien. Sehingga untuk usaha pengembangan 

sumber daya manusia termasuk adalah untuk memperbaiki 

efektivitas dan efesiensi kerja mereka dalam melaksanakan dan 

mencapai sasaran program-program kerja yang telah ditetapkan. 

bahwa perbaikan efektivitas dan efesiensi kerja karyawan dapat 

dicapai dengan meningkatkan :  

1) Pengetahuan karyawan 

2)  Keterampilan karyawan 

3)  Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya. 
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    Hal ini membawa konsekuensi adanya perbedaan metode jenis 

pengembangannya. Sedermayanti mengemukakan bahwa 

pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja 

karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. 

Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara 

memperbaiki pengetahuan karyawan keterampilan karyawan 

maupun sikap karyawan itu sendiri terhadap tugas-tugasnya.  

Sedermayanti menyebut 8 tujuan pengembangan Sumber Daya 

Manusia yaitu : 

a) Produktivity (mencapai produktivitas personil dan organisasi) 

Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan 

meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena 

technical skill (keterampilan teknik), human skill (keterampilan 

karyawan), dan manajerial skill ( keterampilan manajer) karyawan 

yang semakin baik. 

b) Quality (meningkatkan kualitas produk) 

c) Efesiensi Pengembangan karyawan bertujuan untuk 

meningkatkan efesiensi tenaga waktu, bahan baku, dan 

mengurangi asusnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, 

biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan 

semakin besar.  

d) Pelayanan Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari 

karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian 

pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat 

penting bagi rekanan-rekanan perusahaan bersangkutan. 



15 

 
 

e) Moral, Moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan 

keterampilan sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka 

antuitas untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

Konseptual dengan pengembangan, manajer semakin cakap dan 

cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik, karena 

technical skill, human skill, dan manajerial skill lebih baik. 

f)  Kepemimpinan, Kepemimpinan seorang manajer akan lebih 

baik, human relationnya lebih luas, motivasinya terarah sehingga 

pembinaan kerja sama vartikal dan horizontal semakin harmonis. 

g)   Balas, Balas jasa (gaji, upah, insentif, dan benifits) karyawan 

akan meningkat karena produktivitas kerja mereka semakin besar. 

h)  Konsumen Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat 

yang lebih baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan 

memperoleh barang atau pelayanan untuk yang lebih bermutu. 

Meskipun demikian luasnya fungsi latihan/pengembangan 

tersebut, tidaklah berarti bahwa seluruhnya akan dapat dicapai 

dengan satu jenis latihan saja. Karena tujuan latihan itu dapat 

berbeda-beda, tergantung dari apa yang ingin dicapai dengan 

latihan. 

 

 

e. Bentuk Pengembangan Sumber Daya Manusia  

  Menurut Fahmi (2010) bentuk pengembangan Sumber 

Daya Manusia adalah  
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1) Pendidikan dan Pelatihan  

Pendidikan dan pelatihan merupakan usaha meningkatkan 

kemampuan kerja yang dimiliki pegawai dengan cara 

menambah pengetahuan dan keterampilanya. 

2) Mutasi 

Mutasi atau yang dikenal dengan mutasi personal diartikan 

sebagai perubahan posisi/jabatan/pekerjaan tempat kerja dari 

seorang tenaga kerja yang dilakukan baik secara vertikal 

maupun horizontal. 

3) Penangguhan Kenaikan Pangkat 

Penangguhan kenaikan pangkat terjadi sebagai akibat dari 

ketidakmampuan seorang tenaga kerja melaksanakan tugas 

dalam jabatannya, karena pelanggaran disiplin, atau terkena 

hukuman pidana.  

4) Pembebas tugasan 

Pembebas tugasan atau lebih dikenal dengan skorsing 

merupakan bentuk mutasi vertikal yang dilakukan dengan 

membebas tugaskan seorang tenaga kerja dari 

posisi/jabatan/pekerjaannya, tetapi masih memperoleh 

pendapatan secara penuh.  

 

 

5) Pemberhentian 

Pemberhentian atau retiring merupakan bentuk mutasi vertikal 

yang paling akhir berupa pemberhentian seorang tenaga kerja 
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dari posisi/jabatan/pekerjaan yang sekaligus diikuti dengan 

pemutusan hubungan kerja dan pemberhentian pembayaran 

pendapatannya (upah/gaji).  

  Menurut Mangkunegara yang diterjemahkan dari Fubrin 

(dalam Fahmi,2010), tujuan dan manfaat pengembangan karir 

adalah : 

1) Membantu dalam Pencapaian Tujuan Individu dan Perusahaan 

Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan 

perusahaan dan tujuan individu.  

2) Menunjukan Hubungan Kesejahteraan Karyawan Perusahaan 

merencanakan karir karyawan dengan meningkatkan 

kesejahteraannya agar karyawan lebih tinggi loyalitasnya.  

3)  Membantu Pegawai Menyadari Kemampuan Potensi Mereka 

Pengembangan karir membantu menyadarkan karyawan akan 

kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu 

sesuai dengan potensi dan keahliannya.  

4) Memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan. 

Pengembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap 

karyawan terhadap perusahaannya.  

5) Membuktikan tanggung jawab sosial Pengembangan karir 

merupakan suatu cara menciptakan iklim kerja yang positif dan 

karyawan menjadi lebih bermental sehat.  

6) Membantu memperkuat pelaksanaan program-program 

perusahaan. Pengembangan karir akan membantu program-

program perusahaan lainnya agar tujuan perusahaan tercapai. 
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7) Mengurangi Turn Over dan Biaya Kepegawaian. 

Pengembangan karir dapat menjadikan turn over rendah dan 

begitu pula biaya kepegawaian menjadi lebih efektif.  

8)  Mengurangi keusangan profesi dan manajerial. 

Pengembangan karir dapat menghindarkan dari keusangan 

dan kebosanan profesi dan manajerial. 

9)  Menggiatkan Analisis dari Keseluruhan Karyawan 

Perencanaan karir dimaksudkan mengintegerasikan 

perencanaan kerja dan kepegawaian. 

10) Menggiatkan suatu pemikiran (pandangan) jarak waktu yang 

panjang. Pengembangan karir berhubungan dengan jarak 

waktu yang panjang. Hal ini karena penempatan suatu posisi 

jabatan memerlukan persyaratan dan kualifikasi yang sesuai 

dengan posisinya. 

3. Kinerja Karyawan  

a. Pengertian Kinerja 

  Perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila kinerja 

sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Menurut Sandy (2015:11), kinerja merupakan sebuah prestasi yang 

telah dicapai oleh karyawan dalam menjalankan pekerjaan yang 

telah diberikan. Sedangkan menurut Sutrisno (2016:151) kinerja atau 

prestasi kerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh 

seseorang berdasarkan tingkah laku kerjanya dalam menjalankan 

aktivitas dalam bekerja. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam 
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suatu organisasi dalam melaksanakan tugas sangat berhubungan 

dengan kinerja karyawan, pencapaian kinerja dalam organisasi 

merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkan 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 

Mangkunegara (2016:9) yang berpendapat kinerja karyawan 

merupakan hasil kerja seseorang secara kualitas maupun secara 

kuantitas yang telah dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas 

sesuai tanggung jawab yang diberikan. 

   Robbin (2016:260) mendefinisikan kinerja adalah suatu 

hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaanya menurut kriteria 

tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. 

   Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja karyawan merupakan pencapaian hasil karyawan 

dalam suatu proses melaksanakan tugasnya dengan sesuai 

tanggung jawab yang diberikan. Dengan meningkatkan kinerja 

karyawan akan membawa dampak yang positif bagi perusahaan, 

sehingga karyawan memiliki tingkat kinerja yang baik dan optimal 

untuk membantu mewujudkan tujuan perusahaan. 

b. Tujuan Penilaian Kinerja 

   Menurut Rivai dan Sagala (2013:547) tujuan perusahaan 

dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut :  

1) Kebutuhan pelatihan dan pengembangan Karyawan 

membutuhkan pelatihan dan pengembangan untuk 

meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai suatu 

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. 
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2) Meningkatkan prestasi kerja Salah satu tujuan memberikan 

penilaian kinerja yaitu untuk meningkatkan prestasi kerja 

karyawan, karena semakin baik nilai prestasi yang dicapai 

karyawan akan mempertahankan untuk mencapai prestasi yang 

lebih baik lagi dalam hal bekerja. 

3) Memberikan kesempatan kerja yang adil Penilaian kinerja akan 

berdampak seorang karyawan akan merasa memiliki  

kesempatan yang adil dalam hal mengerjakan pekerjannya. 

c.   Faktor yang mempengaruhi Kinerja 

   Sutrisno (2016:151) mengatakan bahwa terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja yaitu faktor 

individu dan faktor lingkungan, faktor-faktor individu yang dimaksud 

adalah:  

1) Faktor Individu 

a) Usaha (effort) yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan 

mental yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan 

tugas.  

b) Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk 

melaksanakan suatu tugas.  

c) Role/ Task Perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas 

yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan.  

2) Faktor Lingkungan, yang meliputi  

a. Kondisi fisik  

b. Peralatan  
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c. Waktu  

d. Material  

e. Pendidikan 

f. Supervisi  

g. Desain organisasi  

h. Pelatihan  

i. Keberuntungan 

d. Indikator Kinerja Karyawan  

  Menurut Robbins (2016:260) indikator kinerja adalah alat 

untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Berikut 

beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah: (1) 

Kualitas Kerja; (2) Kuantitas; (3) Ketepatan Waktu; (4) Efektifitas; (5) 

Kemandirian.  

  Kualitas kerja karyawan dapat diukur dari persepsi 

karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawan (Robbins, 2016: 260). Kualitas kerja dapat digambarkan 

dari tingkat baik buruknya hasil kerja karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan juga kemampuan dan keterampilan karyawan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan padanya.  

  Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan 

dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan 

(Robbin, 2016: 260). Kuantitas yaitu ukuran jumlah hasil kerja unit 

maupun jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan oleh karyawan 

sehingga kinerja karyawan dapat diukur melalui jumlah (unit/siklus) 
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tersebut. misalnya karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya 

dengan cepat dari batas waktu yang ditentukan perusahaan. 

   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 (Robbins, 2016: 261). Kinerja Karyawan juga dapat 

diukur dari ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Sehingga tidak  mengganggu 

pekerjaan yang lain yang merupakan bagian dari tugas karyawan 

tersebut. 

   Efektifitas disini merupakan tingkat penggunaan sumber 

daya organisasi (tenaga, uang, teknologi dan bahan baku) 

dimaksimalkan dengan maksud menaikan hasil dari setiap unit dalam 

menggunakan sumber daya (Robbins, 2016: 261). Bahwa dalam 

pemanfaatan sumber daya baik itu sumber daya manusia itu sendiri 

maupun sumber daya yang berupa teknologi, modal, informasi dan 

bahan baku yang ada di organisasi dapat digunakan semaksimal 

mungkin oleh karyawan.  

  Kemandirian merupakan tingkat seseorang yang nantinya 

akan dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa menerima bantuan, 

bimbingan dari atau pengawas (Robbins, 2016: 261). Kinerja 

karyawan itu meningkat atau menurun dapat dilihat dari kualitas kerja 

karyawan, kuantitas kerja karyawan, ketepatan waktu karyawan 

dalam bekerja di segala aspek, efektifitas dan kemandirian karyawan 

dalam bekerja. Artinya karyawan yang mandiri, yaitu karyawan ketika 
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melakukan pekerjaannya tidak perlu diawasi dan bisa menjalankan 

sendiri fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang 

lain atau pengawas. 

 

B.  Tinjauan Empiris  

  Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian. Yang dimana peneitian ini sebelumnya telah 

mengkaji masalah pengaruh human capital development terhadap kinerja 

karyawan seperti pada contoh tinjauan empiris yang dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

 
No 

Nama 
Peneliti  

( Tahun ) 

Judul 
Penelitian 

Variabel  Alat Analisis  Hasil 
Penelitian  

1. Alya 
Syafiqah, 
2018 

Pengaruh 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
terhadap 
kinerja pegawai 
pada balai 
diklat 
lingkungan 
hidup dan 
kehutanan kota 
makassar 

Pengembangan 
sumber daya 
manusia ( X ) 
Kinerja  
pegawai ( Y ) 

Analisis 
Regresi Linier 
Sederhana  

Hasil Penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
berdasarkan 
hasil analisis 
koefisien 
regresi 
mengenai 
pengembangan 
sumber daya 
manusia yang 
terdiri dari 
pendidikan dan 
pelatihan maka 
diperoleh hasil 
bahwa 
pendidikan dan 
pelatihan 
berpengaruh 
secara 
signifikan 
terhadap 
peningkatan 
kinerja pegawai 
pada Balai 
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Diklat 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 
Kota Makassar 

2. Linda 
Trisna 
Yanti, 
( 2019 ) 

Pengaruh 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
terhadap 
kinerja aparatur 
sipil negara 
(asn) pada 
kantor 
kecamatan 
maiwa 
kabupaten 
enrekang 

Pengembangan 
sumber daya 
manusia ( X ) 
Kinerja  
Aparatur Sipil 
Negara ( Y ) 

Analisis 
Regresi Linier 
Sederhana  

Hasil penelitian 
ini 
menunjukkan 
adanya 
pengaruh 
signifikan 
antara 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
terhadap 
peningkatan 
kinerja ASN. 

3. Komariah, 
( 2019 ) 

Pengaruh 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
terhadap 
kinerja pegawai 
di kantor 
kelurahan 
rapak dalam 
kecamatan loa 
janan ilir 
samarinda 
seberang 

Pengembangan 
sumber daya 
manusia ( X ) 
Kinerja  
pegawai ( Y ) 

Analisis 
Regresi Linier 
Sederhana  

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa dari 
hasil analisis 
koefisien 
regresi 
sederhana 
mengenai 
pengembangan 
sumber daya 
manusia yang 
terdiri dari 
pendidikan dan 
pelatihan maka 
diperoleh hasil 
bahwa 
pendidikan dan 
pelatihan 
berpengaruh 
secara 
signifikan 
terhadap 
peningkatan 
kinerja pegawai 
Kelurahan 
Rapak Dalam 
Samarinda 
Seberan 

4. Ahmad 
Yusran 
Sodik, ( 
2018 ) 

Analisis 
pengaruh 
pengembangan 
sumber daya 

Pengembangan 
sumber daya 
manusia ( X ) 

Analisis 
Regresi Linier 
Sederhana  

Hasil Penelitian 
menunjukkan 
bahwa tingkat 
pendidikan dan 
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manusia 
terhadap 
kinerja 
karyawan pada 
pt. Bank bni 
cabang utama 
kendari 

Kinerja  
Karyawan ( Y ) 

pelatihan 
berpengaruh 
bermakna 
terhadap 
kinerja 
karyawan PT 
Bank BNI 
Cabang Utama 
Kendari, baik 
secara simultan 
maupun parsial 

5. Firdaus  
( 2018 ) 

Pengaruh 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
terhadap 
kinerja di 
lingkungan 
pemerintahan 
kabupaten 
murung raya 

Pengembangan 
sumber daya 
manusia ( X ) 
Kinerja  
Karyawan ( Y ) 

Analisis 
Regresi Linier 
Sederhana  

Hasil Penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
berpengaruh 
secara 
siginifikan dan 
perubahannya 
berubah searah 
dengan tingkat 
kinerja pegawai 
di lingkungan 
Pemerintahan 
Kabupaten 
Murung Raya 
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C. Kerangka Pikir s 

      Sugiyono (2016) menyatakan bahwa kerangka berpikir akan 

menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu 

antara variabel independen dan variabel dependen. 

      Adapun kerangka berpikir yang akan diteliti oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir  

Menurut Hasan (2011:100), untuk memajukan kualitas sumber daya insani 

ada tiga indikator yang harus diperhatikan, yaitu: 

1) Indikator Kepribadian. Indikator kepribadian menyangkut 

kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah 

laku, etika, dan moralitas. 

2) Indikator Produktivitas. Indikator ini menyangkut apa yang 

dihasilkan oleh manusia tadi dalam hal jumlah yang lebih banyak 

dan kualitas yang lebih baik.  

Human Capital Development   

(X) 

Indikator : 

1. Kepribadian  

2. Produktivitas  

3. Kreativitas  

 

Hasan ( 2011 : 100 ) 

Kinerja Karyawan ( Y ) 

Indikator :  

1. Kualitas  

2. Kuantitas  

3. Ketepatan waktu  

4. Efektivitas  

5. Kemandirian 

 

Robbins ( 2016: 260 ) 
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3) Indikator Kreativitas. Indikator ini menyangkut pada kemampuan 

seseorang untuk berpikir dan berbuat kreatif, menciptakan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya. 

Menurut Robbins (2016:260) indikator kinerja adalah alat untuk mengukur 

sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator 

untuk mengukur kinerja karyawan. 

1) Kualitas kerja karyawan dapat diukur dari persepsi karyawan 

terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawan, Kualitas kerja dapat digambarkan dari tingkat baik 

buruknya hasil kerja karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan juga kemampuan dan keterampilan karyawan 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan padanya.  

2) Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan 

dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan, Kuantitas yaitu ukuran jumlah hasil kerja unit 

maupun jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan oleh 

karyawan sehingga kinerja karyawan dapat diukur melalui 

jumlah (unit/siklus) tersebut. misalnya karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dari batas waktu 

yang ditentukan perusahaan 

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. Kinerja Karyawan juga 
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dapat diukur dari ketepatan waktu karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 

Sehingga tidak  mengganggu pekerjaan yang lain yang 

merupakan bagian dari tugas karyawan tersebut. 

4)  Efektifitas disini merupakan tingkat penggunaan sumber 

daya organisasi (tenaga, uang, teknologi dan bahan baku) 

dimaksimalkan dengan maksud menaikan hasil dari setiap 

unit dalam menggunakan sumber daya. Bahwa dalam 

pemanfaatan sumber daya baik itu sumber daya manusia itu 

sendiri maupun sumber daya yang berupa teknologi, modal, 

informasi dan bahan baku yang ada di organisasi dapat 

digunakan semaksimal mungkin oleh karyawan.  

5) Kemandirian merupakan tingkat seseorang yang nantinya 

akan dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa menerima 

bantuan, bimbingan dari atau pengawas. Kinerja karyawan itu 

meningkat atau menurun dapat dilihat dari kualitas kerja 

karyawan, kuantitas kerja karyawan, ketepatan waktu 

karyawan dalam bekerja di segala aspek, efektifitas dan 

kemandirian karyawan dalam bekerja. Artinya karyawan yang 

mandiri, yaitu karyawan ketika melakukan pekerjaannya tidak 

perlu diawasi dan bisa menjalankan sendiri fungsi kerjanya 

tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain atau 

pengawas. 
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D. Hipotesis  

       Menurut Sugiyono (2017) Hipotesis merupakan jawaban Sementara 

Terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu 

dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Adapun 

hipotesis dari penelitian ini adalah: “Diduga bahwa Human Capital 

Developmet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada kantor PDAM Kabupaten Jeneponto”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis penelitian  

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Pada penelitian 

ini penulis ingin menguji apakah Human Capital Developmet memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan pada Kantor PDAM Kabupaten 

Jeneponto. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan pada Kantor PDAM  Kabupaten Jeneponto 

yang beralamat di Jl. M.Ali Gasing No.2 Belokallong Kecamatan  Binamu 

Kabupaten Jeneponto.  

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksankan selama dua bulan dimulai pada bulan 

April – Juni  Tahun 2022 

 

C. Jenis dan Sumber data 

1. Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan adalah : 
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a) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam 

bentuk informasi baik secara lisan maupun secara tertulis, seperti 

gambaran singkat perusahaan dan struktur organisasi. 

b) Data Kuantitatif, yaitu lebih berfokus pada data angka dengan 

‘instrument atau alat ukur tertentu. Data dapat diperoleh dari 

perusahaan dalam bentuk angka tertulis. 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan adalah : 

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

perusahaan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

pimpinan dan karyawan. 

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa bahan tertulis yang 

berhubungan dengan penulisan ini. 

 

D.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi menurut Sugiyono (2016:135) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian diambil kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian 

ini adalah seluruh karyawan pada Kantor PDAM Kabupaten Jeneponto 

yang berjumlah 70 orang 

2. Sampel 

  Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek dalam 

melakukan penelitian. Jumlah populasi pada Kantor PDAM Kabupaten 

Jeneponto sebanyak 70 orang sehingga penelitian ini menggunakan 
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sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana 

semua anggota populasi digunakan menjadi sampel, Menurut Sugiyono 

(2017:85). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 orang. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian ini jenis data yang 

digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara langsung oleh peneliti berupa dokumen yang dimiliki sebuah 

lembaga ataupun dari pihak lain yang dijadikan subjek penelitian oleh 

peneliti. Data-data ini diperoleh dari Kantor PDAM Kabupaten Jeneponto 

dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

1) Observasi 

Observasi merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan langsung tentang fenomena yang ada kaitannya dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian Dalam observasi ini 

peneliti akan menganalisis apakah lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di Kantor PDAM Kabupaten Jeneponto 

2) Wawancara 

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara sistematik, 

dimana sebelumnya mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa 

yang akan ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara 

digunakan sebagai alur untuk membimbing Peneliti agar terhindar dari 

kemungkinan melupakan seberapa persoalan dalam penelitian. 

3) Penelitian Pustaka ( Library Research) 

Penelitian pustaka (Library Reseach) yaitu, pengumpulan data yang 

bersifat teoritis melalui buku-buku literature yang relevan dengan topik 
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dan masalah. Metode ini merupakan suatu cara untuk memperoleh 

data dan informasi melalui penelusuran buku literatur dengan bahan 

kuliah dan beberapa terbitan lainnya yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian diantaranya jurnal 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Variabel merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih 

suatu atribut dari objek yang diteliti atau dapat menjadi fokus penelitian. 

Sedangkan menurut Silaen (2018:69) variabel penelitian adalah konsep 

yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang 

bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat 

menunjang sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-

beda atau bervariasi. 

Definisi Operasional variabel adalah merubah konsep-konsep yang 

berupa kerangka menjadi kata-kata yang menggambarkan perilaku atau 

gejala-gejala yang dapat diamati, dapat diuji dan ditentukan kebenarannya 

oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya secara berurutan yaitu variabel bebas 

(dependen) dan variabel terikat (independen) 

1)  Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada 

variabel lain. Adapun yang menjadi variabel bebas dari penelitian ini 

adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia (x), adalah suatu kondisi 

fisik karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga 

lingkungan kerja dapat dikataan baik apabila karyawan dapat bekerja  

dengan optimal. 
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2) Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Adapuun yang menjadi variabel terikat dari penelitian ini adalah kinerja 

karyawan (y), adalah seni menyelesaikan tugas dengan batasan-btasan 

yang telah ditentukan. 

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Definisi Operasional Indikator 

Pengembangan 
sumber daya 
manusia (x) 

pengembangan sumber 
daya manusia adalah fokus 
pada menciptakan 
organisasi pembelajaran 
yaitu didalamnya 
menciptakan organisasi 
pembelajaran mengelola 
pengetahuan secara 
sistematis. Dengan 
kegiatan pengembangan 
sumber daya manusia 
tersebut, maka diharapkan 
dapat memperbaiki dan 
mengatasi kekurangan 
dalam melaksanakan 
pekerjaan dengan lebih 
baik sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
yang digunakan oleh 
organisasi. 

1) Kepribadian 
2) Produktivitas 
3) Kreativitas  
 

Kinerja Karyawan (y) Kinerja Karyawan 
merupakan tingkat 
pencapaiaan hasil kerja 
secara kualitas dan 
kuantitas dalam 
pelaksanaan tugas 
tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang telah 
diberikan dari atasan atau 
pimpinan pada sebuah 
perusahaan. 

1) Kualitas  
2) Kuantitas 
3) Ketepatan waktu 
4) Efektifitas 
5) Kemandirian  
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G. Metode Analisis Data 

Metode Analisi Data adalah upaya mengelola fakta yang sudah 

terkumpul kemudian.p dijadikan informasi untuk mendapatkan kesimpulan. 

Adapun Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Uji Instrumen  

a) Uji Validitas  

Uji Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrument pengukur mampu apa yang diukur. Menurut Ghozali 

(2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah tau valid 

tidaknya suatu koesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada koesioner mampu untuk mengungkap sesuatu 

yang akan diukur oleh koesioner tersebut.  Uji Validitas dilakukan 

dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, Dengan 

membandingkan nilairhitung dari hasil output (CorrectedItem-Total 

Correlation) dengan rtabel,jika rhitung lebih besar dari rtabel maka butir 

pertanyaan tersebut adalahvalid, tetapi jika rhitung lebih kecil daripada 

rtabel maka butir pertanyaantersebut tidak valid (Ghozali,2011:54). 

b) Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner 

penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data 

variabel penelitian reliabel atau tidak. Kuesioner dikatakan reliabel 

jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka akan 

mendapatkan hasil yang sama. Menurut Sugiyono (2017:130) 

menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil 
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pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

 Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek 

apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya 

normal. Uji normalita dimaksudkan untuk menguji apakah dalam 

model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. 

Sedangkan Menurut Ghozali (2017:127) terdapat du acara dalam 

memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak 

yaitu dengan nalisis grafik dan analisis statistik. 

b) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi kesalahan atau ketidaksamaan 

variance pada residual (error) dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas 

digunakan pengujian dengan metode scatter plot, dengan kriteria 

hasil sebagai berikut : 

1) Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.  

2) Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

c) Uji Multikolinearitas 
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Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk 

memastikan apakah didalam sebuah model regresi ada 

interkorelasi atau kolineartas antar variabel bebas. Menurut Ghozali 

(2012:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antar variabel independen. 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana  

 Analisis Linier Regresi Sederhana bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari suatu variabel terhadap vriabel lainnya. Analisis regresi 

juga dapat dignakan untuk memahami variabe-variabel bebas mana 

saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk 

mengetahui bentuk hubungan tersebut serta untuk mengetahui 

pengaruh antara vriabel X (Lingkungan Kinerja Karyawan).  Maka penulis 

menggunakan analisa linier regresi sederhana dengan persamaan 

sebagai berikut. 

 

Y = α + β x 

 

Dimana: 

Y = Kinerja   Karyawan 

X  = Pengembangan Sumber Daya Manusia 

α = Konstanta 

β   = Koefisien Regresi 
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H. Uji Hipotesis 

   Uji hipotesis pada penelitian ini terdiri dari: 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan besarnya sumbangan dari variabel x yang mempunyai 

pengaruh linear terhadap variasi naik turunnya Y. Naik maksimum atau 

terbesar dari koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 dimana r2 

tidak boleh negatif. Nilai r yang kecil berarti kemampuan variabel 

independen amat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen.  

2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial (Uji t) dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji 

bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-

sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali 

(2016:99) adalah jika p value < 0,05 maka Ha diterima. Sebaliknya jika 

p value > 0,05 maka Ha ditolak.  

 Adapun prosedur pengambilan keputusan : 

a) Jika t hitung > t tabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

bahwa peningkatan lingkungan kerja dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. 

b) Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

bahwa peningkatan lingkungan kerja tidak dapat meningkatkan 

kinerjakaryawan.



 
 

39 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat PDAM Kabupaten Jeneponto 

  Pada tahun 1980 satu unit pengolahan air bersih mulai didirikan 

oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 

Cabang Dinas Kabupaten Jeneponto dimana pengolahan dan 

pengawasannya di laksanakan oleh Proyek Pengolahan Sarana Air Bersih 

(PPSAB) Provinsi Sulawesi Selatan dengan kapasitas produksi air bersih 

10 liter/detik. Pada tahun 1981 unit pengolahan air Kabupaten Jeneponto 

telah memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Sehingga pada 

tanggal 8 September 1892 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Asset 

Pemerintah Pusat oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada 

Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dan bersamaan itu Unit Pengelolaan 

Air Minum (BPAM) Kabupaten Jeneponto yang pengelolaanya dan 

tanggung jawabnya masih tetap berada pada PSAB Provinsi Sulawesi 

Selatan telah mengangkat Pegawai Bagi BPAM dan dan juga 

memperbantukan 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemerintah 

Kabupaten Jeneponto. 

  PDAM Tirta Jeneberang merupakan perusahaan daerah air minum 

yang bertempat di Kabupaten Jeneponto yang didirikan pada tahun 1988 

oleh Pemerintah Daerah tingkat II Jeneponto menerbitkan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 15 Maret 1988 Tentang Pendirian 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Jeneponto. Karena unit 
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pengelolaan air bersih telah ada di Kabupaten Jeneponto yaitu Badan 

Pengelola Air Minum milik Jendral Cipta Karya Departemen PU Cabang 

Dinas Kabupaten Jeneponto, maka oleh Pemerintah Daerah tingkat II 

Jeneponto mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penyerahan 

pengelolaan Badan tersebut kepada Pemerintah Daerah tingkat II 

Jeneponto sehingga pada tahun 1991 tepatnya pada tanggal 23 Februari, 

dengan terbitnya SK Menteri P.U. dengan Nomor: 75/KPTS/1991. Tanggal 

9 Februari 1991 Tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana 

Air Bersih di Kabupaten Dati II Jeneponto, terlaksanalah penandatanganan 

Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 

Air Minum Kabupaten Jeneponto menjadi PDAM Dati II Jeneponto. 

  Perkembangan pembangunan Kabupaten Dati II Jeneponto yang 

demikian pesatnya dan dengan adanya pembangunan unit-unit perumahan 

sebagai akibat akibat Ibukota Kabupaten Jeneponto yang sangat dekat 

dengan Kota Madya Ujung Pandang. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan 

secara tidak langsung mengakibatkan pertumbuhan jumlah penduduk 

jumlah penduduk yang membutuhkan air bersih meningkat pula, sehingga 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Jeneponto dengan 

tingkat kapasitas produksi 20 lt/dtk dirasakan tidak lagi mencukupi 

kebutuhan air minum penduduk Kota Sungguminasa. 

  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto dalam usaha 

memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota semakin meningkat, telah 

memperoleh bantuan pemerintah pusat melalui dana APBN Tahun 

Anggaran 1994/1995 yaitu penambahan kapasitas produksi 20 lt/dtk yang 

pembangunannya dapat direalisasikan Januari 1995. Dengan selesainya 
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pembangunan tambahan instalasi Pengolahan Air pada bulan Maret 1995, 

maka produksi air bersih menjadi 40 lt/dtk yang mulai beroperasi pada 

bulan April 1995. 

2. Visi dan Misi PDAM Kabupaten Jeneponto 

a. Visi  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto 

menjadi PDAM mandiri profesional yang mengutamakan kepuasan 

dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

b. Misi  

Misi dari PDAM Kabupaten Jeneponto, yaitu sebagai berikut: 

a) Pengelolaan perusahaan yang maju, kuat dan sehat dari segi 

manajemen maupun finansial. 

b) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang cerdas, 

terampil dan berperilaku yang didukung oleh iklim dan 

lingkungan kerja yang sehat. 

c) Peningkatan pelayanan air minum terhadap: 

Kualitas : Air yang sehat dan layak  

Kuantitas : Debet air yang cukup 

Kontinuitas : Mengalirkan air 24 jam operasi 

Terjangkau : Harga air dapat dibeli oleh masyarakat serta 

peningkatan kesejahteraan karyawan yang lebih baik 
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3. Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Jeneponto 

     Untuk memperlancar kegiatan perusahaan dalam proses 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pembagian 

tugas yang jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 

pelaksanaan tugas yang tumpang tindih maupun ketidakjelasan 

wewenang dan tanggung jawab dari para pelaksana organisasi usaha. 

Oleh karena itu, perlu diusahan terciptanya suatu team kerja yang 

kompak, saling membantu dan saling menunjang satu sama lainnya 

dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya pencapaian tujuan dari 

perusahaan. 

     PDAM Kabupaten Jeneponto di Kota Makassar memakai struktur 

organisasi yang berbentuk lini dan staf. Pimpinan dalam menjalankan 

tugas atau dalam mengelolah perusahaan dibantu oleh pejabat lini dan 

staf. 

     Adapun struktur organisasi PDAM Kabupaten Jeneponto 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur 

Organisasi 

Job Description 

1. Direktur utama bertugas sebagai mengkoordinir dan menaungi direksi 

pelaksana dan bagian pengawasan. 

2. Direktur bidang umum bertugas sebagai mengkoordinir dan menaungi 

devisi pengendalian, bagian informasi teknologi, devisi sekretariat dan 

umum serta bagian sumber daya manusia. 

3. Direktur bidang teknik bertugas membina dan memotivasi bawahan 

dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan karier 

bawahan. 

4. Kepala satuan pengawas intern bertugas sebagai merencanakan dan 

mengevaluasi kebutuhan pegawai di lingkungan Satuan Pengawasan 

Internal. 

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR 
BIDANG UMUM 

KEPALA SATUAN 
PENGAWAS 

INTERN 

KEPALA BAGIAN 
KEUANGAN 

KEPALA BAGIAN 
LANGGANAN 

KEPALA BAGIAN 
UMUM

KEPALA BAGIAN 
PERSONALIA

DIREKTUR 
BIDANG TEKNIK

KEPALA BAGIAN 
PRODUKSI

KEPALA BAGIAN 
PERENCANAAN

KEPALA BAGIAN 
PERALATAN

KEPALA BAGIAN 
TRANSMISI & 
DISTRIBUSI
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5. Kepala bagian keuangan bertugas sebagai mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas dari Subag Kasir, Subag 

Pembukuan, Subag Anggaran dan Subag Rekening. 

6. Kepala bagian langganan bertugas sebagai mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan tugas dari Subag Penagihan, Subag 

Pembaca Meter dan Subag Pengaduan Langganan. 

7. Kepala bagian umum bertugas sebagai mendistribusikan dan memberi 

petunjuk pelaksanaan serta mengawasi pelaksanaan tugas dari Subag 

Pembelian, Subag Gudang, Subag Pengolah dan Subag Rekening. 

8. Kepala bagian personalia bertugas sebagai membina dan memotivasi 

bawahan dalam rangka meningkatkan produktuvitas dan pengembangan 

karier bawahan. 

9. Kepala bagian produksi bertugas sebagai merencanakan, mengkoordinir 

dan mengawasi pelaksanaan tugas dari Subag Instalasi dan Sumber air 

serta Subag labotarium. 

10. Kepala bagian transmisi dan distribusi bertugas sebagai merencanakan, 

mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari Subag transmisi, 

subag distribusi dan subag meter air. 

11. Kepala bagian perencanaan bertugas sebagai mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan serta mengawasi pelaksanaan tugas dari 

Subag Administrasi dan Perencanaan Teknik dan Subag Pengawasan. 

12. Kepala bagian peralatan bertugas sebagai mendistribusikan dan 

memberi petunjuk pelaksanaan serta mengawasi pelaksanaan tugas dari 

Subag Peralatan Teknik dan Subag Perbengkelan. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a. Krakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  

Karakteristik dari jenis kelamin responden dapat dikelompokkan 

menjadi 2 yaitu laki-laki dan perempuan, agar lebih jelasnya maka 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin Frekuensi Frekuensi (%) 

1 Laki-laki 63 90 

2 Perempuan 7 10 

Jumlah 70 100 

  Sumber: Data Primer Tahun 2022 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik responden jenis kelamin laki-laki yang mana jenis 

kelamin laki-laki berada pada angka 63 responden dengan 

presentase 90%, sedangkan jenis kelamin wanita berada di angka 

7 responden dengan presentase 10% atau berada pada posisi 

bawah dari jenis kelamin pria. 

b. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan 

Jenis pendidikan responden menjelaskan latar belakang 

pendidikan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, 

maka pendidikan responden dapat diklasifikasikan menurut jenjang 

pendidikan SLTA, SMA, SMK, S1, D3, D4, SD,SMP dan lainnya. 

Oleh karena itulah dalam pengelompokkan pendidikan responden 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan 

No Pendidikan terakhir Frekuensi 
Frekuensi 

(%) 

1 SMA/SMK 47 62,5 

2 S-1 13 17,5 

3 D-I 1 2,5 

4 D-II 2 1,25 

5 SD 2 3,75 

6 SMP 5 5 

Jumlah 70 100 

Sumber: Data Primer Tahun 2022 

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dianalisa dimana 

karakteristik responden ditingkat pendidikan SLTA tingkat 

pendidikan ini berada pada angka terendah 1 responden dengan 

presentase 1,25%, dan tingkat pendidikan terendah D4 dengan 

prsentase 1,25%, sedangkan dari tingkat pendidikan SMA berada 

pada angka tertinggi 50 responden dengan presentase 62,4%, 

sedangkan pada tingkat pendidikan SMK berada pada angka 5 

dengan presentase 6,25%, sedangkan pendidikan S1 berada pada 

angka 14 presentase 17,5%, sedangkan tingkat pendidikan D3 

berada pada angka 2 presentase 2,5%, pada tingkat pendidikan SD 

berada pada angka 3 dengan presentase 3,75%, dan selanjutnya 

pada tingkat pendidikan SMP berada pada angka 4 dengan 

presentase  5%. 
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c. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja   

Adapun karakteristik responden berdasarkan masa kerja pada tabel 

dibawah ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Responden Menurut 

Masa Kerja 

No Masa Kerja Frekuensi Frekuensi 

(%) 

1 < 12 Bulan - - 

2 1 – 10 Tahun 33 47,20 

3 11- 20 Tahun 28 40 

4 21 – 30 Tahun 6 8,5 

5 > 30 Tahun 3 4,30 

Jumlah 70 100 

Sumber Data Primer 2022 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masa kerja 

terbanyak yaitu 1 sampai 10 tahun yang berjumlah 33 responden 

dengan presentase 47,20%, disusul oleh masa kerja 11 sampai 20 

tahun yang berjumlah 28 responden dengan presentase 40%, 

selanjutnya masa kerja 21 sampai 30 tahun sebanyak 6 responden 

dangan presentase 8,5%, sedangkan masa kerja > 30 tahun sebnayk 

3 responden dengan presentase 4,30%. 

2. Deskripsi Variabel  

a. Deskripsi Human Capital Development 

Pengembangan sumber daya manusia adalah fokus pada 

menciptakan organisasi pembelajaran yaitu didalamnya menciptakan 

organisasi pembelajaran mengelola pengetahuan secara sistematis. 

Dengan kegiatan pengembangan sumber daya manusia tersebut, 

maka diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan 
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dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh 

organisasi. Berikut ini hasil interpretasi responden terkait variable 

Human Capital Development: 

Tabel 4.4 

Analisis variabel Human Capital Development 

No Pernyataan Skor Mean 

STS TS KS S SS 

1 Saya memiliki kelebihan yang tidak 

ada pada orang lain 

1 0 4 17 48 4,63 

2 Saya memiliki motivasi sebagai 

pendorong untuk maju 

0 3 5 25 37 4,32 

3 Saya bisa menghadapi perubahan 0 1 6 20 43 4,43 

4 Saya dapat menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawab tepat waktu 

0 0 1 34 35 4,55 

5 Setelah mengikuti pelatihan 

pengetahuan kemampuan dan 

produktivitas karyawan akan 

meningkat 

0 0 1 31 38 4,58 

6 Absensi kehadiran saya selama 

satu bulan sebesar 80% keatas 

0 0 1 32 37 4,56 

7 Saya memiliki rasa ingin tahu yang 

besar terhadap suatu hal 

0 0 2 31 37 4,56 

8 Saya mencari tahu terhadap hal-hal 

baru yang belum di ketahui 

0 2 7 28 33 4,27 

Sumber: Data Primer tahun 2022 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besar rata rata jawaban 

responden pada pernyataan pertama sebesar 4,63 yang didominasi 

oleh tanggapan responden SANGAT SETUJU yakni sebesar 48 

responden, besar rata rata jawaban responden pada pernyataan 

kedua sebesar 4,32 didominasi oleh tanggapan responden SANGAT 
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SETUJU yakni sebesar 37 responden, pernyataan ketiga didominasi 

oleh tanggapan responden SANGAT SETUJU yakni sebesar 43 

responden dengan besar rata rata jawaban responden sebesar 4,43, 

pernyataan keempat didominasi oleh tanggapan responden SANGAT 

SETUJU yakni sebesar 35  responden dengan besar rata rata jawaban 

responden sebesar 4,55, pernyataan kelima didominasi oleh 

tanggapan responden SANGAT SETUJU yakni sebesar 38  responden 

dengan besar rata rata jawaban responden sebesar 4,58, pernyataan 

keenam didominasi oleh tanggapan responden SANGAT SETUJU 

yakni sebesar 37 responden dengan besar rata rata jawaban 

responden sebesar 4,56, pernyataan ketujuh didominasi oleh 

tanggapan responden SANGAT SETUJU yakni sebesar 37 responden 

dengan besar rata rata jawaban responden sebesar 4,56, pernyataan 

kedelapan didominasi oleh tanggapan responden  SANGAT SETUJU 

yakni sebesar 33 responden dengan besar rata rata jawaban 

responden sebesar 4,27. 

b. Deskipsi Kinerja Karyawan 

Kinerja Karyawan merupakan tingkat pencapaiaan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan tugas tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan dari atasan atau 

pimpinan pada sebuah perusahaan. Berikut ini hasil interpretasi 

responden terkait variabel Kinerja Karyawan: 
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Table 4.5 

Analisis Variabel Kinerja Karyawan 

No Pernyataan Skor Mean 

STS TS KS S SS 

1 Saya sangat disiplin dalam bekerja 0 0 6 24 40 4,55 

2 Saya selalu mengerjakan pekerjaan 

dengan teliti 

0 0 4 27 39 4,43 

3 Saya mengerjakan pekerjaan 

dengan penuh perhitungan 

0 1 2 25 42 4,47 

4 Saya selalu mengerjakan pekerjaan 

sesuai dengan target yang telah 

ditentukan 

0 1 3 32 34 4,48 

5 Saya selalu menetapkan target 

dalam bekerja 

0 0 2 27 41 4,48 

6 Saya merasa dapat memenuhi 

dengan banyaknya beban pekerjaan 

yang di tetapkan 

0 0 6 24 40 4,42 

7 Saya selalu menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu 

0 0 1 45 24 4,41 

8 Saya disiplin waktu dalam bekerja 0 0 0 32 38 4,60 

Sumber: Data Primer Tahun 2022 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besar rata rata jawaban 

responden pada pernyataan pertama sebesar 4,55 yang didominasi 

oleh tanggapan responden SANGAT SETUJU yakni sebesar 40  

responden, besar rata rata jawaban responden pada pernyataan 

kedua sebesar 4,43 yang didominasi oleh tanggapan responden 

SANGAT SETUJU yakni sebesar 39 responden, pernyataan ketiga 

didominasi oleh tanggapan responden SANGAT SETUJU yakni 

sebesar 42 responden dengan besar rata rata sebesar 4,47, 

pernyataan keempat didominasi oleh tanggapan responden 

SANGAT SETUJU yakni sebesar 34 responden dengan besar rata 

rata sebesar 4,48, pernyataan kelima didominasi oleh tanggapan 
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responden SANGAT SETUJU yakni sebesar 41 responden dengan 

besar rata rata sebesar 4,48, pernyataan keenam didominasi oleh 

tanggapan responden SANGAT SETUJU yakni sebesar 40 

responden dengan besar rata rata sebesar 4,42, pernyataan ketujuh 

didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 45 

responden dengan besar rata rata sebesar 4,41, pernyataan 

kedelapan didominasi oleh tanggapan responden SANGAT SETUJU 

yakni sebesar 38 responden dengan besar rata rata sebesar 4,60. 

3. Uji Instrumen Penelitian 

a) Uji Validitas 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan 

teknik koofisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,209 

dikatakan valid. Dengan menggunakan SPSS 23 for windows 

maka hasil pengujian validitas terhadap instrumen pernyataan 

Human Capital development (X), dan Kinerja Keuangan (Y) dapat 

disajikan sebagai berikut: 

1) Variabel Human Capital Development 

Hasil penujian validitas data untuk variabel human 

capital development dapat dilihat dalam tabel 4.6 

sebagai berikut: 
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 Tabel 4.3 

 

         Berdasarkan tabel 4.6 yakni diantara semua nilai r hitung yang 

dihasilkan item pernyataan variabel human capital development 

memiliki nilai r hitung diatas 0,209 dimana nilai tertinggi 0,842 dan nilai 

terendah 0,767 karna semua item pernyataan memiliki nilai r hitung 

diatas 0,209. Maka seluruh item pernyataan memiliki nilai validitas atau 

valid, sehingga seluruh item pernyataan variabel human capital 

development (X) dapat diuji pada pengujian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6  

Hasil Pengujian Validitas Untuk Variabel Human Capital 

Development 
Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 HCP 

X1.1 Pearson Correlation 1 .580** .452** .842** 

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

N 70 70 70 70 

X1.2 Pearson Correlation .580** 1 .423** .821** 

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

N 70 70 70 70 

X1.3 Pearson Correlation .452** .423** 1 .767** 

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

N 70 70 70 70 

HCP Pearson Correlation .842** .821** .767** 1 

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

N 70 70 70 70 

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

(sumber: Output Spss Tahun 2022) 
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2) Variabel Kinerja Karyawan 

     Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Validitas Data Untuk Variabel 

Kinerja Karyawan 

 
Correlations 

  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 

KINERJA 

KARYAWAN 

Y1.1 Pearson 

Correlation 
1 .529** .405** .487** .389** .771** 

Sig. (2-

tailed) 
  .000 .000 .000 .001 .000 

N 70 70 70 70 70 70 

Y1.2 Pearson 

Correlation .529** 1 .383** .436** .473** .785** 

Sig. (2-

tailed) 
.000   .001 .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 

Y1.3 Pearson 

Correlation .405** .383** 1 .290* .194 .607** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .001   .015 .108 .000 

N 70 70 70 70 70 70 

Y1.4 Pearson 

Correlation .487** .436** .290* 1 .506** .752** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .015   .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 

Y1.5 Pearson 

Correlation .389** .473** .194 .506** 1 .715** 

Sig. (2-

tailed) 
.001 .000 .108 .000   .000 

N 70 70 70 70 70 70 

KINERJA 

KARYAWAN 

Pearson 

Correlation .771** .785** .607** .752** .715** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000   

N 70 70 70 70 70 70 

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

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

(sumber:Output Spss Tahun 2022) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 yakni diantara semua nilai r hitung 

yang dihasilkan item pernyataan variabel kinerja karyawan memiliki 

nilai r hitung diatas 0,209 dimana nilai tertinggi 0,785 dan nilai 

terendah 0,607 karna semua item pernyataan memiliki nilai r hitung 
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diatas 0,209. Maka seluruh item pernyataan memiliki nilai validitas 

atau valid, sehingga seluruh item pernyataan variabel kinerja 

karyawan (Y) dapat diuji pada pengujian selanjutnya. 

b) Uji Reliabilitas 

Dengan menggunakan SPSS 23 for windows maka hasil uji 

reliabilitas terhadap instrumen dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai conbach alpha (a) lebih besar dari 0.60. Berikut uji reabilitas 

dalam bentuk tabel : 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Reliabilitas Data Variabel Human 

Capital Development, Dan Kinerja Karyawan 

Variabel 
Koefisien 

Realibilitas (a) 

Nilai Batas 

Alpha (a) 
Keputusan 

X 0,869 0,60 Reliabilitas 

Y 0,851 0,60 Reliabilitas 

(Sumber : Output Spss Tahun 2022)  

 

Berdasarkan tabel 4.8 yakni angka-angka dari nilai alpha 

cronbach’s pada seluruh variabel dalam penelitian ini semua 

menunjukkan besarnya diatas 0,60 diantara semua variabel yang 

paling tinggi nilai alpha cronbach’s adalah variabel X sebesar 0,869 

dan yang terendah nilai alpha cronbach’s adalah variabel Y sebesar 

0,851. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variabel 

independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan kuesioner menunjukkan kehandalan dalam 

mengukur variabel-variabel dalam model penelitian. 
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4. Uji Asumsi Klasik  

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui model regresi 

dari variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Hasil 

pengujian menggunakan Normal Probability plot sebagai berikut: 

 
    Gambar 4.2  Uji Normalitas 

 

Sumber : Output Spss Tahun 2022 

 

Hasil pengujian normalitas pada gambar 4.2 diperoleh titik-

titik mengikuti arah garis diagonal dan menyebar diarah garis 

diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

berdistribusi normal. 
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b) Uji Multikolonieritas 

Uji asumsi tentang Multikolonieritas bertujuan untuk 

membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan linier antara 

variabel bebas atau lainnya 

Tabel 4.9 

Uji Multokolonieritas 

Variabel 
Colonearity Statistics 

Tolerance VIF 

Human Capital Development 1,000 1,000 

 (Sumber: Output Spss Tahun 2022) 

 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9 tersebut, 

menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel human capital 

development (X) yakni 1,000 lebih besar dari 0,10, artinya tidak 

terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji. Sementara untuk 

nilai VIF variabel human capital development (X) yakni 1,000 lebih 

kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan data yang diuji tidak 

terjadi multikolonieritas. 

c) Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Jika varians residual satu pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas jadi model regresi yang 

baik homokedastisitas atau tidak menjadi heterokedastisitas. Salah 

satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas 

adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Pada grafik 
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scatterplot sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X 

adalah Residual analisisnya. Dasar analisisnya adalah: 

a) Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, 

maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas 

b) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas 

 
   

Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber : Output Spss Tahun 2022 

Berdasarkan Gambar 4.3 tersebut, dapat diketahui bahwa 

titik-titik, menyebar secara acak dan membentuk pola tertentu 

dengan jelas. Serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 

pada sumbu Y, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa 
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tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model 

regresi layak dipakai untuk mengetahui pengaruh masing masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

5. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana 

untuk melihat sejauh mana pengaruh Human Capital Development 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
1.917 .385   4.981 .000 

HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT .568 .090 .608 6.322 .000 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

(Sumber:Output Spss Tahun 2022) 

        

 

Persamaan regresi linear sederhana tersebut adalah: 

Y = 1,917 + 0,568X 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diperoleh hasil 

regresi : 

1) Nilai konstanta sebesar 1,917 menyatakan bahwa jika tidak ada 

variabel bebas (human capital development) maka kinerja 

karyawan tetap menghasilkan nilai sebesar 1,917 atau dengan 
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kata lain jika variabel X sama dengan 0 maka kinerja karyawan 

tetap sebesar 1,917. 

2) Nilai koefisien regresi X sebesar 0,568 menyatakan bahwa 

setiap kenaikan 1 tingkat nilai X (human capital development) 

akan mengakibatkan kinerja karyawan meningkat sebesar 

0,568 dengan anggapan variabel lain tidak mempengaruhi atau 

= 0. 

6. Uji Hipotesis 

a) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan besarnya sumbangan dari variabel x yang 

mempunyai pengaruh linear terhadap variasi naik turunnya Y. Naik 

maksimum atau terbesar dari koefisien determinasi terletak antara 

0 dan 1 dimana r2 tidak boleh negatif. Nilai r yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen amat terbatas dalam 

menjelaskan variasi variabel. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.  

Table 4.11 Hasil Koefisien Determinasi 
(R2)Model  

 
Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .608a .370 .361 .15350 

a. Predictors: (Constant), HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT 
b. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
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Berdasarkan perhitungan koefisien menunjukkan R square 

sebesar 0,370. Dapat disimpulkan bahwa Human Capital 

Development terhadap Kinerja Karyawan menggambarkan fakta 

bahwa sebesar 37,0% dan sisanya sebesar 63,0% itu merupakan 

keterbatasan data atau eror peneliti. 

b) Uji Parsial (Uji t)  

Uji Parsial (Uji t) dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk 

menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya 

secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji t digunakan 

untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap 

variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam 

pengujian ini menurut Ghozali (2016:99) adalah jika p value < 0,05 

maka Ha diterima. Sebaliknya jika p value > 0,05 maka Ha ditolak.  

Table 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
1.917 .385   4.981 .000 

HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT .568 .090 .608 6.322 .000 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
 
 

Sumber : Output Spss Tahun 2022 

Berdasarkan pada tabel 4.12 diatas hasil perhitungan 

koefisien regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 6,322 sedangkan 

nilai t tabel sebesar 1,995. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung 

lebih besar dari t tabel (6,322 > 1,995). Sedangkan nilai signifikan 
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pada tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, nilai signifikan yang 

diperoleh sebesar (0,000 < 0,05). 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian pengujian variabel human capital 

development terhadap kinerja keuangan pada kantor PDAM kabupaten 

jeneponto menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan. 

Hasil penelitian berdasarkan identitas responden dilihat dari jenis 

kelamin diketahui bahwa laki-laki sebanyak 90 orang (90%) dan 

perempuan sebanyak 10 orang (10%). Berdasarkan tingkat pendidikan 

diketahui jumlah responden yang berpendidikan SD sebnayak 3 orang 

3,75%, yang berpendidikan SMP sebnayak 4 orang (5%), yang 

berpendidikan SMA sebanyak 50 orang (62,4%), yang berpendidikan D3 

sebnayak 2 orang (2,5%), yang berpendidikan D4 dengan prsentase 

1,25%, yang berpendidikan S1 sebnayak 14 orang (17,5%). Berdasarkan 

masa kerja, jumlah responden yang masa kerjanya 1 sampai 10 tahun 

sebanyak 33 orang (47,20%), yang masa kerjanya 11 sampai 20 tahun 

sebnayak 28 orang (40%), yang masa kerjanya 21 sampai 30 tahun 

sebanyak 6 orang (8,5%), yang masa kerjanya > 30 tahun sebanyak 3 

orang (4,30%). 

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas hasil perhitungan koefisien 

regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 6,322 sedangkan nilai t tabel 

sebesar 1,995. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel (6,322 > 1,995). Sedangkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan 
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5% atau 0,05, nilai signifikan yang diperoleh sebesar (0,000 < 0,05), maka 

pada tingkat kekeliruan 5% Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa Human Capital Development secara parsial 

bepengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini 

disebabkan oleh pengembangan sumber daya manusia yang optimal 

sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Pengaruh Human Capital Development  terhadap kinerja keuangan 

didukung oleh penelitian (Alya Syafiqah, 2018) menyimpulkan Human 

Capital Development berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Linda Trisna Yanti (2019) yang hasil penelitiannya mengakatakan 

bahwa Human Capital Development berpengaruh dan singnifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

Dilihat dari koefisien determinasi (R square), human capital 

development berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan total 

pengaruh sebesar 37%. Pengaruh positif ini bermakna semakin 

meningkatnya human capital development seorang pegawai maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Suatu organisasi 

atau instansi perusahaan akan dapat berjalan dengan baik apabila 

organisasi atau instansi perusahaan tersebut memiliki kemampuan sumber 

daya manusia yang baik dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan segenap upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka 

kesimpulan penelitian ini adalah Human Capital Development berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten jeneponto. Hal ini dibuktikan dari nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel (6,322 > 1,995). Sedangkan nilai signifikan pada 

tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, nilai signifikan yang diperoleh sebesar 

(0,000 < 0,05).  

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi diperoleh nilai t 

hitung sebesar 6,322 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,995. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (6,322 > 1,995). 

Sedangkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, nilai 

signifikan yang diperoleh sebesar (0,000 < 0,05), maka pada tingkat 

kekeliruan 5% Ho diterima dan Ha ditolak.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Human Capital 

Development secara parsial bepengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. Hal ini disebabkan oleh pengembangan sumber daya 

manusia yang optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan 

 

B. Saran  

  Dengan telah dilakukannya penelitian tentang pengaruh Human 

Capital Development terhadap kinerja karyawan, maka saran-saran yang 
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dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini untuk pihak-pihak yang 

berkepentingan guna pencapaian manfaat yang optimal, dan pengembangan 

pada hasil penelitian berikut : 

1. Bagi Pihak PDAM Kabupaten Jeneponto 

 Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana 

informasi yang digunakan bank untuk menilai dan menjaga kinerja 

karyawan kantor PDAM kabupaten Jeneponto. Disarankan pula bagi 

kantor PDAM Kabupaten Jeneponto agar dapat meningkatkan Human 

Capital Development agar dapat menjaga Kinerja Karyawan pada Kantor 

PDAM Kabupaten Jeneponto. 

2. Bagi Pihak Akademis  

 Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan penelitian yang akan datang. Menjadi acuan untuk 

penelitian selanjutnya dengan kajian yang lebih mendalam serta harapan 

agar pihak kampus lebih menambahkan lagi referensi baik berupa jurnal 

maupun buku-buku yang terkait dengan kinerja karyawan. 

3. Bagi Pihak Peneliti yang Akan Datang 

 Bagi peneliti yang akan datang diharapkan agar memperluas 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan selain dari 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat 

mencerminkan hasih yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Selanjutnya agar memakai sampel kuesioner yang lebih banyak agar 

nantinya memperoleh hasil yang lebih dapat digeneralisasikan. 
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