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Abstract: This research whas title the Role of Human Capital and Employee
Involement in Improving The Perfomance of Human Resources is to examine
and analyze the role of the variables as an intervening variable between underinfluence capital and employee involvement, through the application of
knowledge on the performance of human resources
Based on the results of data analysis showed that (1) Human capital have a
significant effect on the performance of human resources, (2) Human capital
significantly influence the application of knowledge, (3) There is a significant
effect between employee engagement against the application of knowledge, (4)
The involvement of employees have a significant effect on performance of HR,
and (5) The application of knowledge have a significant effect on the
performance of human resources.
Keywords: Human capital, employee involvement, the application of
knowledge, perfomance of Human Serources.
Abstrak: Penelitian ini berjudul peran human capital dan keterlibatan
karyawan dalam upaya peningkatan kinerja SDM bertujuan untuk menguji dan
menganalisis adanya pengaruh human capital dan budaya organisasi melalui
aplikasi pengetahuan sebagai variabel intervening terhadap Kinerja SDM.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Human capital
berpengaruh terhadap kinerja SDM, (2) Human capital berpengaruh terhadap
aplikasi pengetahuan, (3) Ada pengaruh signifikan antara keterlibatan
karyawan terhadap aplikasi pengetahuan, (4) Keterlibatan karyawan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja SDM dan (5) Aplikasi pengetahuan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja SDM.
Kata Kunci : Human Capital, keterlibatan karyawan, aplikasi pengetahuan,
dan kinerja SDM.
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Salah satu tantangan yang dihadapi oleh organisasi untuk bertahan hidup pada lingkungan
yang dinamis adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif. Secara
umum, manajemen sumber daya manusia (SDM) bertujuan untuk meningkatkan kinerja melalui
pembentukan sumber daya manusia yang handal dengan memaksimalkan kinerja dan meningkatkan
kepuasan dalam organisasi. Menurut Wexley and Yukl (1976) mengemukakan: ”pelatihan dan
pengembangan adalah istilah merujuk yang direncanakan untuk mengupayakan dalam
merencanakana penerimaan fasilitas yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap oleh
anggota organisasi”.
Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan dalam
mencapai tujuan. Perusahaan umumnya mendasarkan perencanaan tujuan yang hendak dicapai di
masa depan dengan perilaku yang diharapkan dari keseluruhan karyawan dalam mewujudkan tujuan
tersebut. Human capital didefinisikan sebagai kombinasi dari pengetahuan, keterampilan inovasi
dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai
untuk mencapai tujuan, Lepak and Snell (2002). Kartiningsih (2007) menyatakan bahwa keterlibatan
karyawan merupakan derajat sejauhmana karyawan memusatkan perhatiannya terhadap pekerjaan.
Keterlibatan karyawan merupakan proses yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan
dimana karyawan harus melaksanakan keputusan tersebut. Soo et al (2002) menyatakan bahwa
aplikasi pengetahuan merupakan kemampuan karyawan untuk menghasilkan, menyebarkan dan
menerapkan pengetahuan yang jelas dalam meningkatkan inovasi dan perbaikan sesuai dengan
prosedur yang ada dalam organisasi.
Berdasarkan (research gap) dalam penelitian Sarminah Samad (2013) menemukan bahwa
human capital merupakan aspek yang terkait dengan kinerja bisnis. Studi mengungkapkan bahwa
semua aspek human kapital berkontribusi signifikan terhadap kinerja bisnis. Berbeda dengan
penelitian yang dilakukan Toole and Czammitzki (2007) Madison et al. (2009) Kamukama et al.
(2010) Hasil penelitian yang mengkaitkan antara human capital dengan kinerja organisasi,
temuannya berbeda pula di mana modal manusia tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja
organisasi, tetapi harus didukung dengan kompetensi organisasi. Serupa dengan penelitian yang
dilakukan oleh Dakhli and Clercq (2003), Lopez (2005), Popescu and Diaconu (2008) and
Marimuthu et al. (2009) di mana modal manusia tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja
organisasi, tetapi diperantarai dengan inovasi. Keterlibatan karyawan dapat meningkatkan kinerja
termasuk kualitas kerja dan profitabilitas, Cotton (1996). Keterlibatan karyawan sebagai manajemen
baru untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas Horton (2005).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Guzzo et al. (1985) telah menemukan dampak yang relatif
kecil atau tidak berpengaruh pada keterlibatan karyawan terhadap kinerja, berbeda dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Bush and Spangler (1990) bahwa keterlibatan karyarwan memiliki
dampak yang positif terhadap kinerja organisasi.
Alasan melakukan penelitian ini adalah adanya masalah yang terjadi pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Buton Utara adalah masih ada sumber daya manusia yang belum terlibat dalam
pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang sesuai dengan kemampuan
atau keahlian pegawai sehingga penempatan kerja tidak sesuai bidang keilmuan pegawai pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Buton Utara. tempatkan sesuai bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki
sehingga dapat mempengaruhi kinerja SDM. Dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
Rumusan Masalah : (1) Bagaimana pengaruh human capital terhadap kinerja SDM ? (2)
Bagaimana pengaruh human capital terhadap aplikasi pengetahuan ? (3) Bagaimana pengaruh
keterlibatan karyawan terhadap aplikasi pengetahuan? (4) Bagaimana pengaruh keterlibatan
karyawan terhadap kinerja SDM ? (5) Bagaimana pengaruh aplikasi pengetahuan sebagai variabel
intervening terhadap kinerja SDM ?
Tujuan Penelitian : Pertama Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh modal manusia
(human capital) terhadap kinerja SDM. Kedua, Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh modal
manusia (human capital) terhadap aplikasi pengetahuan. Ketiga, Mendeskripsikan dan menganalisis
keterlibatan karyawan terhadap aplikasi pengetahuan. Keempat, Mendeskripsikan dan menganalisis
keterlibatan karyawan terhadap kinerja SDM. Kelima, Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh
aplikasi pengetahuan mengintervening struktur persamaan yang mempengaruhi kinerja SDM.
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METODE
Penelitan ini menggunakan jenis penelitian “Esplanatory research” dengan sumber data
yang diambil berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Adapun yang dimaksud
adalah data primer yaitu tanggapan responden terhadap variabel penelitian yang mencakup human
capital, keterlibatan karyawan, aplikasi pengetahuan dan kinerja sumber daya manusia. Sedangkan
data sekunder adalah data yang telah diolah oleh orang atau lembaga lain yang telah dipublikasikan
dari majalah-majalah, laporan instansi terkait maupun dari literature-literatur yang ada meliputi
jumlah personil, struktur organisasi, dan deskripsi jabatan dan lain-lain. Dalam rangka memperoleh
data yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan dua metode
yaitu studi pustaka dan penyebaran kuesioner. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah
seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
yang berjumlah 61 orang. Dengan melihat jumlah populasi pegawai, maka pengambilan sampel
dalam penelitian ini dilakukan secara menyeluruh atau sensus terhadap seluruh pegawai di
lingkungan Dinas Kesehatan Buton Utara dengan menggunakan kuesioner sehingga jumlah
sampelnya sebanyak 61 orang. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen (yang
mempengaruhi) dan variabel indogen (yang dipengaruhi). Variabel tersebut terdiri dari Human
capital, Keterlibatan karyawan, Aplikasi pengetahuan dan Kinerja SDM. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 1 :
Tabel 1
Variabel Dan Indikator Penelitian
Defenisi Konsep
Defenisi Operasional
Indikator
Sumber
Skala Pengukuran
Human Capital
Human Capital
Lepak
Semua indikator
• Pengetahuan
Kombinasi dari
Merupakan
and Snell dalam penelitian ini
• Keterampilan
pengetahuan,
keterampilan,
(2002) diukur dengan skala
• Potensi untuk
keterampilan inovasi dan pengetahuan
yang belajar
likert 1-5 :
kemampuan
mempengaruhi
seseorang untuk
peningkatan kapasitas
1. Sangat
tidak
menjalankan tugasnya
manusia tertentu untuk
setuju
sehingga dapat
kegiatan produktif
2. Tidak setuju
menciptakan suatu nilai
3. Netral
untuk mencapai Tujuan
4. Setuju
5. Sangat setuju
Keterlibatan Karyawan Keterlibatan Karyawan • Keterlibatan
Kartining Semua
indikator
Merupakan derajat
Merupakan
sebuah karyawan
sih
dalam penelitian ini
Sejauhmana karyawan proses
partisipatif dengan rekan
(2007)
diukur dengan skala
memusatkan
karyawan
ditempat kerja
likert 1-5 :
perhatiannya terhadap kerja dengan maksud • Keterlibatan
1. Sangat
tidak
pekerjaan
meningkatkan
setuju
karyawan
komitmen
karyawan dengan
2. Tidak setuju
untuk
keberhasilan pimpinan
3. Netral
organisasi
4. Setuju
• Keterlibatan
5. Sangat setuju
karyawan
dengan waktu
kerja
Aplikasi Pengetahuan
Aplikasi Pengetahuan • Pengalaman
Gold et Semua
indikator
Kemampuan karyawan Merupakan
al
dalam penelitian ini
• Perkembangan
untuk
mengasilkan, kemampuan seseorang organisasi
(2001)
diukur dengan skala
menyebarkan
dan dalam melakukan suatu • Cepat
likert 1-5 :
menerapkan
tindakan
untuk menanggapi
1. Sangat
tidak
pengetahuan
dalam menerapkan
setuju
kebutuhan yang
meningkatkan inovasi pengetahuan
yang kompetitif
2. Tidak setuju
dan perbaikan sesuai dimilikinya
terhadap
3. Netral
dengan prosedur yang organisasi
4. Setuju
ada dalam organisasi
5. Sangat setuju
Kinerja SDM
Kinerja SDM
Kartining Semua
indikator
• Standar
Merupakan hasil kerja Suatu hasil kerja yang professional
sih
dalam penelitian ini
karyawan selama kurun dicapai
seseorang • Ketepatan
(2007)
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waktu tertentu yang
diukur dari kualitas dan
kuantitas output yang
dihasilkan

dalam melaksanakan • Kreatifitas
tugas-tugas
yang
dibebankan kepadanya
yang didasarkan atas
kecakapan, pengalaman
dan kesungguhan serta
waktu

diukur dengan skala
likert 1-5 :
1. Sangat
tidak
setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Metode Analisis Data : Analisis data dalam peneiltian ini menggunakan metode analisis
Structural Equation Modelling (SEM) yang berbasis Variance dengan alat bantu untuk menguji
hipotesis menggunakan metode Smart PLS (Partial Least Square). Berdasarkan kajian pustaka,
maka kerangka pikir teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar 1
Kerangka Pikir Teoritis

Human
capital
X1

H3
Keterlibata
n karyawan
X2

H1

H2

Aplikasi
pengetahuan
Y1

H5
H4

Kinerja
SDM
Y2

Hipotesis Penelitian : Hipotesa pada penelitian ini adalah H1 : Human capital berdampak positif
dan signifikan terhadap kinerja SDM, H2 : Human capital berdampak positif dan signifikan pada
aplikasi pengetahuan, H3 : Keterlibatan karyawan berdampak positif dan signifikan pada aplikasi
pengetahuan, H4 : Keterlibatan karyawan berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja SDM,
dan H5 : Aplikasi pengetahuan berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja SDM.
HASIL PENELITIAN
Hasil Penelitian, hasil Hipotesis 1 pada penelitian ini adalah human capital berdampak positif dan
signifikan terhadap kinerja SDM. Nilai original sample estimate diperoleh sebesar 0,304, nilai
tersebut menunjukkan ada pengaruh signifikan antara human capital terhadap Kinerja SDM. Hal ini
didukung oleh nilai t-statistik yang diperoleh sebesar (2.905) > t-tabel (1,98), sehingga dikatakan
bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini dapat diterima, artinya ada pengaruh antara human capital
terhadap kinerja SDM. Artinya bahwa variabel human capital pada penelitian ini dapat berperan
dalam meningkatkan kinerja SDM pada Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara. Sehingga apabila
human capital tinggi maka kinerja sumber daya manusia meningkat.
Hipotesis 2 adalah human capital berdampak positif dan signifikan terhadap aplikasi pengetahuan.
Nilai original sample estimate diperoleh sebesar 4.54, nilai tersebut menunjukkan human capital
berpengaruh signifikan terhadap aplikasi pengetahuan. Hal ini didukung oleh nilai t-statistik sebesar
(4.391) > t-tabel (1,98), maka dikatakan bahwa hipotesis 2 pada penelitian ini diterima, artinya ada
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pengaruh signifikan antara human capital terhadap aplikasi pengetahuan. Sehingga apabila human
capital tinggi maka aplikasi penegtahaun meningkat.
Hipotesis 3 adalah keterlibatan karyawan berdampak positif dan signifikan terhadap aplikasi
pengetahuan. Nilai original sample estimate diperoleh sebesar 4.39, nilai tersebut menunjukkan
keterlibatan karyawan berpengaruh signifikan terhadap aplikasi pengetahuan. Hal ini didukung oleh
nilai t-statistik sebesar (4.719) > t-tabel (1,98), maka dikatakan bahwa hipotesis 3 pada penelitian
ini diterima, artinya ada pengaruh signifikan antara keterlibatan karyawan terhadap aplikasi
pengetahuan. Sehingga apabila keterlibatan karyawan tinggi maka aplikasi pengetahuan meningkat.
Hipotesis 4 adalah keterlibatan karyawan berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja SDM.
Nilai original sample estimate diperoleh sebesar 0.399, nilai tersebut menunjukkan keterlibatan
karyawan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SDM. Hal ini didukung oleh nilai t-statistik
sebesar (3.306) > t-tabel (1,98), maka dikatakan bahwa hipotesis 4 pada penelitian ini diterima,
artinya ada pengaruh signifikan antara keterlibatan karyawan terhadap kinerja SDM. Sehingga
apabila keterlibatan karyawan tinggi maka kinerja sumber daya manusia meningkat.
Hipotesis 5 adalah aplikasi pengetahuan berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja SDM.
Nilai original sample estimate diperoleh sebesar 0.329, nilai tersebut menunjukkan aplikasi
pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SDM. Hal ini didukung oleh nilai t-statistik
sebesar (2.295) > t-tabel (1,98), maka dikatakan bahwa hipotesis 5 pada penelitian ini diterima,
artinya ada pengaruh signifikan antara aplikasi pengetahuan terhadap kinerja SDM. Sehingga
apabila aplikasi pengetahuan tinggi maka kinerja sumber daya manusia meningkat. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada table 2 :
Tabel 2
Coefficient Parameter, Nilai T-Statistik dan R-Square
Original Sample
Mean of
Standard
THubungan variabel
Estimate
Subsamples
Deviation
Statistic
HC -> AP
0.454
0.453
0.103
4.391
KK -> AP

0.439

0.448

0.093

4.719

HC -> KSDM

0.304

0.300

0.105

2.905

KK -> KSDM

0.399

0.389

0.121

3.306

AP -> KSDM

0.329

0.347

0.143

2.295

R-square
HC
KK
AP

0.565

KSDM
0.754
Sumber: Data primer diolah, 2017
Berdasarkan nilai R-square konstruk norma aplikasi pengetahuan, human capital dan keterlibatan
karyawan menjadi penentu dari aplikasi pengetahuan sebesar 0,565 atau sebesar 56,5%, artinya
bahwa 56.5% variasi aplikasi pengetahuan dapat dijelaskan oleh variasi human capital dan
keterlibatan karyawan, dan 43.5% ditentukan oleh variabel lain yang tidak masuk model regresi.
Sedangkan nilai R-square konstruk Kinerja SDM menjadi faktor penentu variabel human capital,
keterlibatan karyawan dan aplikasi pengetahuan sebesar 0,754 atau sebesar 75.4%, artinya bahwa
75.4 % variasi Kinerja SDM dapat dijelaskan oleh variasi human capital, keterlibatan karyawan
dan aplikasi pengetahuan sedangkan sisanya 24.6% ditentukan oleh variabel lain yang tidak
masuk model regresi.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada hipotesis 1 (H1) mengenai variabel human capital dapat
meningkatkan kinerja SDM. Hal ini di sebabkan pentingnya human capital bagi pegawai pada
Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara, baik berupa pengetahuan, keterampilan atau potensi, dapat
memberikan kontribusi besar dalam pencapaian kinerja yang lebih tinggi. Sehingga para pegawai
profesional dalam hal menjalanjkan tugas masing-masing, dan bersungguh-sungguh dalam
pencapaian tujuan organisasi. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa human capital
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mempunyai peran penting dalam peningkatan kinerja SDM. Penerimaan hipotesis 2 (H2)
mengindikasikan bahwa human capital dapat meningkatkan aplikasi pengetahuan. Hal ini
disebabkan kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara sangat baik yang merupakan
bentuk aplikasi dari human capital yang terintegrasi pada aplikasi pengetehauan. Kondisi ini
memberikan gambaran bahwa human capital merupakan faktor pendorong bagi peningkatan
aplikasi pengetahuan pada pegawai Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara. Penerimaan hipotesis 3
(H3) mengindikasikan bahwa keterlibatan karyawan dapat meningkatkan aplikasi pengetahuan.
Hal ini disebabkan pimpinan pada Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara sangat memperlakukan
karyawan sebagai aset yang paling penting dari suatu organisasi dengan. keterlibatan tersebut
berupa pegawai harus mendukung suatu organisasi untuk rekan kerja dan karyawan potensi, dan
pegawai diberikan perpanjangan waktu, usaha dan inisiatif untuk berkontribusi terhadap
keberhasilan organisasi. Penerimaan hipotesis 4 (H4) mengindikasikan bahwa keterlibatan
karyawan dapat meningkatkan kinerja SDM. Sesuai dengan kondisi pada Dinas Kesehatan Kab.
Buton Utara bahwa pegawai dalam melaksanakan tugas selalu dengan inisiatif sendiri baik
terhadap unsur pimpinan maupun terhadap rekan kerja. Selain itu juga kelompok kerja yang terdiri
atas pegawai-pegawai selalu melakukan pertemuan secara teratur untuk mendiskusikan berbagai
masalah kualitas kerja, menyelidiki penyebabnya, merekomendasikan solusi dan mengambil
tindakan perbaikan. Penerimaan terhadap hipotesis 5 (H5) mengindikasikan bahwa aplikasi
pengetahuan memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja SDM. Hal ini di sebabkan
pegawai pada Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara selalu melakukan pembelajaran organisasi
dengan diskusi-diskusi baik formal atau nonformal dan hasilnya akan dikembangkan pada rapat
yang diadakan 2 kali setiap bulan. Para pegawai baik unsur pimpinan ataupun bawahan saling
memberikan informasi, ide/gagasan baik pada persoalan tugas masing-masing pegawai ataupun
terkait perkembangan organisasi guna peningkatan kinerja SDM. Sehingga cara dalam
mengaplikasikan pengetahuan setiap pegawai pada Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara adalah
dengan menerapkan kemampuan-kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seluruh pegawai
termasuk pimpinan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan : Pertama, hasil pengujian dalam penelitian ini adalah Berdasarkan hasil analisis yang
dilakukan dapat diketahui bahwa human capital dapat meningkatkan kinerja SDM. Sehingga dapat
dijelaskan bahwa bila human capital tinggi maka kinerja sumber daya manusia meningkat. Kedua,
berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa human capital dapat meningkatkan
aplikasi pengetahuan, sehingga dapat dikatakan bahwa bial human capital tinggi maka aplikasi
pengethauan meningkat. Ketiga, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui adanya
pengaruh signifikan antara keterlibatan karyawan terhadap aplikasi pengetahuan, sehingga bila
keterlibatan karyawan tinggi maka aplikasi pengetahuan meningkat. Keempat, berdasarkan hasil
analisis yang dilakukan dapat diketahui adanya pengaruh signifikan antara keterlibatan karyawan
terhadap kinerja SDM artinya bahwa bila keterlibatan karyawan tinggi maka kinerja sumber daya
manusia meningkat. Kelima, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui adanya
pengaruh signifikan antara aplikasi pengetahuan terhadap kinerja SDM. Hal ini menunjukkan bahwa
bila aplikasi pengetahuan tinggi maka kinerja SDM meningkat.
Saran: Pertama, untuk penelitian mendatang perlu dipertimbangkan variabel lain yang
mempengaruhi aplikasi pengetahuan dan kinerja SDM seperti ketepatan, dan kualitas pengetahuan.
Kedua, indikator standar profesional perlu dijadikan sebagai variabel karena hasil penelitian ini,
pengaruh keterlibatan karyawan terhadap kinerja SDM ditemukan berpengaruh yang signifikan.
Ketiga, untuk meningkat respon responden terhadap pengembalian quesioner maka perlu dilakukan
metode perolehan data yang lebih baik misalnya dengan mengkonfirmasi quesioner yang tidak
kembali atau rusak.
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