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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan bisnis yang 

semakin ketat saat ini memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah strategi 

yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Dunia bisnis yang semakin 

berkembang membuat pelaku bisnis harus menyadari bahwa kemampuan bersaing 

tidak hanya ada pada kepemilikan sumber daya yang dimilikinya, namun juga 

kepada inovasi, informasi dan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan. Persaingan antar pelaku bisnis yang meningkat serta bertambahnya 

tuntutan pelanggan kepada produsen yang semakin banyak mendorong pelaku 

bisnis untuk memperbaiki diri sehingga menguasai maupun mempertahankan 

pasar. Pelaku bisnis  dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara 

efektif dan efisien. Hal ini juga memaksa perusahaan untuk mengubah strategi 

bisnisnya dari bisnis yang berdasarkan tenaga kerja (labor based business) 

menjadi berdasarkan pengetahuan (knowledge based business). Pada saat 

perusahaan beroperasi pada lingkungan yang sangat menantang, maka 

pengembangan kemampuan inovasi menjadi sangat penting (Minna, 2014).  

Mengelola suatu perusahaan bisnis baik yang berorientasi pada profit 

maupun non profit ternyata tidak hanya tergantung pada besarnya modal finansial 

(financial capital) yang kita miliki atau semua jenis asset kasat mata lainnya.  

Dalam konteks perekonomian abad informasi, ada kenyataan lain yang lebih 

penting bagi perusahaan yaitu modal intelektual (intellectual capital).  
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Modal intelektual yang tinggi apabila dikembangkan dan disalurkan akan 

dapat menghasilkan sebuah inovasi yang memicu perkembangan kinerja sebuah 

perusahaan dalam lingkungan bisnisnya. Beberapa perusahaan multinasional yang 

menguasai perekonomian dunia pada era globalisasi sangat ditentukan oleh 

kemampuan mereka dalam mengelola modal intelektual. Kapasitas intelektual 

dari sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dapat dilihat dari kualitas ide-

ide, informasi, pengetahuan dan keahlian serta komitmen yang mereka miliki. 

Apabila kompetensi yang dimiliki karyawan itu memperoleh peluang yang besar 

untuk mengaktualisasikan dan mengintegrasikannya ke dalam proses manajemen, 

maka modal intelektual ini diyakini akan meningkatkan kemampuan asset secara 

signifikan baik terhadap peningkatan profit, kinerja, kepuasan kerja, kepuasan 

pelanggan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. 

Dalam PSAK No. 19 revisi tahun 2010 tentang aset tidak berwujud sudah 

mulai menimbulkan fenomena modal intelektual di Indonesia terlihat semakin 

berkembang walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan tentang intellectual 

capital. PSAK No. 19 revisi tahun 2010 membagi aset tidak berwujud ke dalam 

dua kelompok, yaitu aset tidak berwujud yang keberadaannya diatur melalui 

peraturan seperti hak paten, hak cipta, hak sewa, dan aset tidak berwujud yang 

tidak bisa ditentukan masa berakhirnya seperti merk dagang, proses rahasia, 

inovasi dan goodwill. Dengan berlakunya MEA dan perdagangan bebas ASEAN 

telah menghilangkan hambatan perdagangan antara individu atau perusahaan di 

berbagai Negara. Hal ini membuat manajer perusahaan untuk merubah strategi 

yang dijalankan agar perusahaan tersebut tetap mampu untuk bersaing. Agar 
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perusahaan tersebut tetap mampu bersaing perusahaan tidak hanya harus memiliki 

kepemilikan aset tidak berwujud, akan tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, 

manajemen organisasi dan sumber daya. Maka dari itu perusahaan lebih berfokus 

pada kemampuan dan pengetahuan.  

Modal intelektual (intellectual capital) adalah suatu instrumen untuk 

menentukan nilai perusahaan. Intellectual capital pada PT. Barru Barokah 

Property memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas yang baik 

namun selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas. Intellectual capital 

merupakan komponen yang disusun, ditangkap dan digunakan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan nilai asset yang lebih tinggi. Aset intelektual terdiri dari 

modal karyawan (human capital). Human capital pada PT. Barru Barokah 

Property selalu mengikutkan karyawannya dalam pelatihan-pelatihan untuk 

mendapatkan sertifikasi profesi. Seperti  ahli k3, ahli elektronik dan mekanik, 

mekanikal ac dan mekanikal untuk lift, pelatihan-pelatihan ini semua sudah 

tersertifikasi. Pelatihan yang tersertifikasi sangat penting karena dengan adanya 

sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik  maka sumber daya 

manusia dapat dengan mudah  dipercaya oleh para pelanggan. Human capital 

merupakan elemen terpenting dalam intellectual capital. Apabila sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu baik maka pengelolaan aset-aset 

perusahaan pun akan baik, dengan pengelolaan aset yang baik maka perusahaan 

akan mendapatkan keunggulan dalam bersaing dengan perusahan-perusahaan 

sehingga mampu bertahan dari segala sesuatu yang mengancam kelangsungan 

perusahaan dan akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Human capital 
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mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi 

terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam 

perusahaan tersebut. Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Selain human 

capital, intellektual capital juga terdiri dari modal organisasi (structural capital). 

Modal organisasi (structural capital) pada PT. Barru Barokah Property merambah 

ke berbagai macam unit bisnis. Diantaranya yaitu mengembangkan unit bisnis 

manajemen building. Manajemen building adalah suatu pengelolaan pekerjaan 

perawatan dan pengamanan gedung yang didalamnya terdapat beberapa bagian 

seperti cleaning service, security system, parking dan estate management. Semua 

bagian tersebut bertanggung jawab kepada seorang manajer. Keberhasilan suatu 

building manajemen di tentukan oleh kerja team bukan karena keberhasilan satu 

bagian saja. PT. Barru Barokah Property juga akan mengembangkan jaringan 

bisnis bukan hanya di Makassar tapi akan dikembangkan di Kendari dan di 

Jakarta.    

Modal Organisasi (structural capital) merupakan kemampuan organisasi 

dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya mendukung usaha 

karyawan dalam menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja 

bisnis secara menyeluruh misalnya budaya organisasi, filosofi manajemen, sistem 

operasional perusahaan, proses manufacturing, dan semua bentuk intellectual 

property yang dimiliki perusahaan.  

Modal pelanggan (customer capital) juga bagian dari intellektual capital 

yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan nilai dan memperluas nilai 
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perusahaan. Intellectual capital discosure ini memungkinkan manajer membuat 

strategi untuk pencapaian permintaan investor untuk meyakinkan atas keunggulan 

kebijakan perusahaan. Customer capital berusaha memberikan pelayanan yang 

baik serta memberikan perhatian yang ekstra kepada customer. Dimana customer 

itu dia anggap sebagai mitra. dengan pernyataan yang baik maka pelanggan 

tertarik untuk menggunakan jasa perusahaan bahkan mempromosikan kepada 

perusahaan-perusahaan lainnya untuk menggunakan jasa pelayanan yang dimiliki 

PT. Barru Barokah Property. Intellectual capital memiliki peran yang sangat 

penting dan strategis di dalam perusahaan. Laporan keuangan kurang memadai 

dalam melaporkan kinerja intellectual capital perusahaan. Penciptaan nilai yang 

tidak berwujud (intangible value creation) harus mendapatkan perhatian yang 

cukup karena hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kinerja 

perusahaan. Penciptaan nilai dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki 

perusahaan baik karyawan (human capital), structural capital maupun customer 

capital. Kesadaran perusahaan terhadap pentingnya intellectual capital 

merupakan landasan bagi perusahaan untuk lebih unggul dan kompetitif. 

Keunggulan perusahaan tersebut dengan sendirinya akan memberikan value 

added bagi perusahaan (Solikhah, Rohman, dan Meiranto, 2010). 

Modal intelektual kini dirujuk sebagai faktor penyebab sukses (key success 

factor) yang penting dan karenanya bakal semakin menjadi suatu  perhatian dalam 

kajian strategi perusahaan dan strategi pembangunan. Strategi bersaing harus 

diletakkan pada upaya-upaya mencari, mendapatkan, mengembangkan dan 

mempertahankan sumber daya-sumber daya strategis. Selain itu, intellektual 
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capital sangat penting bagi perusahaan karena sekarang semua perusahaan 

dihadapkan pada kebutuhan untuk memiliki sumber daya yang baik untuk 

menghadapi kondisi yang semakin kompleks, diyakini bahwa perusahaan harus 

memiliki modal intelektual untuk memenangkan persaingan tersebut. Hal ini juga 

menjadi permasalahan bagi hrd perusahaan karena sesungguhnya manusialah 

yang memiliki peranan penting karena manusia adalah brain ware perusahaan 

dengan demikian intellectual capital sangat terkait dengan manusia karena 

manusia jugalah yang dapat menggerakkan perusahaan dengan kecerdasan yang 

dimilikinya. 

PT. Barru Barokah Property merupakan anak perusahaan dari PT. Bosowa 

Propertindo yang disiapkan untuk mengelola bisnis property manajemen bergerak 

pada bidang services dan saat ini PT. Barru Barokah Property merupakan Vendor 

yang ditunjuk untuk mengelola Menara Bosowa Makassar dan juga  memberikan 

supporting service pada Hotel Aryaduta Makassar dan Hotel Novotel Makassar 

serta beberapa real estate dalam konteks estate management. dengan core 

business dibidang jasa maka perusahaan memiliki concern yang kuat untuk 

memiliki keunggulan terlebih perusahaan menghadapi persaingan yang ketat dari 

perusahaan sejenis yang telah bereputasi baik seperti Colliers, Jhon Lang Lasale, 

Procon Indah dan Chusman Wakefield yang kesemuanya berkantor pusat di 

Jakarta dengan demikian permasalahan intellectual capital menjadi point penting 

bagi manajemen untuk dapat diwujudkan dalam mendukung kegiatan perusahaan. 

Persaingan yang sengit menunjukkan beberapa mitra sering melihat PT. 

Barru Barokah Property sebagai perusahaan lokal yang belum memiliki jam 
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terbang yang tinggi sehingga permasalahan tersebut menjadi feedback penting 

bagi perusahaan apakah upaya dalam meningkatkan intellectual capital dalam hal 

ini peningkatan di bidang human capital, structural capital dan customer capital 

telah terinternalisasi dengan baik dan benar pada seluruh komponen perusahaan 

atau belum mengingat upaya untuk membangun itu telah dilaksanakan dengan 

ketat dengan melibatkan induk perusahaan yaitu Bosowa Corporation, untuk itu 

perlu dilakukan penelitian untuk dapat memberikan jawaban yang comprehensif 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi perusahaan dalam pelaksanaan 

operasional di masa masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Strategi Pengembangan Intellektual Capital dan 

Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Barru Barokah 

Property. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok 

masalah yang akan penulis kaji yaitu : 

1. Apakah human capital, structural capital dan customer capital  secara 

parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

2. Variabel manakah diantara human capital, structural capital dan customer 

capital yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh human capital, struktural capital, 

dan customer capital secara parsial dan simultan terhadap kinerja 

perusahaan 

2. Mengetahui dan menganalisis variabel diantara human capital, structural 

capital, dan customer capital yang paling dominan berpengaruh  terhadap 

kinerja perusahaan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai sumber informasi agar perusahaan lebih memperhatikan 

dan mengembangkan intellectual capital yang dimiliki, karena 

intellectual capital merupakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif 

suatu perusahaan. 

2. Bagi Khalayak Umum 

Dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai strategi 

pengembangan intelektual dan pengaruhnya terhadap perusahaan. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi 

dan bahan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam 

bidang intellektual capital.  
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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang strategi pengembangan intellektual capital dan 

pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan oleh berbagai 

peneliti tetapi karena masih perlu dilakukan penelitian lanjutan maka peneliti 

tertarik untuk meneliti hal yang sama, berikut  beberapa penelitian yang telah 

dilakukan diantaranya:  

Dewi Yuliti Indah (2017),  meneliti pengaruh modal intelektual terhadap 

keunggulan bersaing serta implikasinya pada kinerja organisasi.  Data di analisis 

dengan menggunakan tekhnik data primer dan sekunder. Secara umum 

penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan modal 

manusia (human capital), modal struktural (structural capital) dan modal 

pelanggan (custumer capital) terhadap keunggulan bersaing. Terdapat pengaruh 

modal manusia (human capital) terhadap keunggulan bersaing. Terdapat pengaruh 

modal struktural (structural capital) terhadap keunggulan bersaing. Terdapat 

pengaruh modal pelanggan (custumer capital)  terhadap keunggulan bersaing. 

Dan terdapat pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja organisasi. 

Hasil penelitian Baroroh (2013) dalam Jurnal Dinamika Akuntansi (JDA) 

Vol.5 No.2, yang berjudul Analisis Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

analisis Partial Least Square (PLS) untuk menguji pengaruh modal intelektual 

terhadap kinerja keuangan perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital (IC) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang 

serta rata-rata pertumbuhan modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 

Penelitian Saeed, Lodhi, dan Iqbal (2013) juga memperkuat dengan judul 

Intellectual Capital and Organizational Performance: An Empirical Study in 

Telecom Sector of Pakistan telah membuktikan bahwa human capital, relational 

capital dan organizational capital mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

organisasi. Human capital, relational capital dan organizational capital 

merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan competitive advantages, 

maka variabel-variabel ini akan memberikan kontribusi terhadap kinerja. 

Eka Mulya Prasetya, Hamidah Nayati Utami dan Arik Prasetya (2016) 

dalam jurnal administrasi bisnis meneliti pengaruh human capital, information 

capital dan organizational capital terhadap kinerja karyawan (studi pada 

karyawan PT PLN (persero) unit induk pembangunan viii Surabaya). Analisis 

data yang digunkan yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil 

penelitian menunjukkan secara simultan human capital, information capital dan 

organizational capital berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun 

secara parsial hanya human capital yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Variabel human capital lebih dominan dibandingkan dengan variabel 

information capital dan organizational capital.  

Eny Endah Pujiastuti dan R. Heru Kristanto HC (2012) juga meneliti 

tentang human capital, social capital dan pengarunya terhadap kinerja perusahaan 
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(Study pada Bank Sleman) hasil penelitian menunjukkan human capital 

mempunyai pengaruh dan hubungan positif dengan kinerja organisasi dan social 

capital mempunyai pengaruh dan hubungan positif dengan kinerja organisasi.  

Sementara Denny Andriana (2014), dengan judul pengaruh intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari hasil penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan dengan teknik analisis 

regresi berganda secara parsial menunjukkan bahwa intellectual capital dan 

human capital berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Capital employed dan structural capital walaupun menunjukkan arah 

koefisien positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Sementara nilai koefisien determinasi yang diperoleh berdasarkan 

perhitungan statistik menunjukkan nilai 0,014 (1,4%), yang menunjukkan bahwa 

variasi intellectual capital dan ketiga komponennya hanya dapat menjelaskan 

sebesar 1,4% terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara 98,6% lainnya 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 Henny Setyo Lestari (2017), dalam jurnal manajemen juga meneliti tentang 

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja penelitian menunjukkan bahwa nilai 

tambah modal koefisien (VACA) berpengaruh secara signifikan negatif dan nilai 

tambah human capital (VAHU) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan (ROA), sedangkan nilai tambah modal struktural (SCVA), ukuran 

perusahaan dan financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan (ROA). Nilai tambah human capital (VAHU) dan financial leverage 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE), sedangkan 
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value added capital coefficient (VACA), value added structural Capital (SCVA) 

dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perusahaan 

(ROE). 

2.2 Strategi Pengembangan Intelektual Capital 

2.2.1 Pengertian Strategi dan Pengembangan 

Menurut J. Salusu (2004:101), strategi adalah suatu seni menggunakan 

kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui 

hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling 

menguntungkan. Strategi adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh 

perusahaan pada masa yang akan datang dan bagaimana cara mencapai keadaan 

yang diinginkan tersebut. Strategi berfungsi untuk mengoptimalkan sumber daya 

unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja. Perencanaan strategi 

merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuian 

yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang-peluang 

pasar yang selalu berubah. Tujuan perencanaan strategi adalah mempertajam 

bisnis dan produk perusahaan dalam menghasilkan laba dan pertumbuhan yang 

memuaskan.  

Pengembangan adalah suatu usaha yang terencana dari perusahaan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai. Mahapatro 

(2010: 243) menjelaskan bahwa pengembangan berarti “persiapan pemikiran” 

(mind prrparation) dan melaksanakan perpindahan dari area pekerjaan aktualnya. 

Salah satu metodenya adalah dengan pelatihan yang bertujuan mengembangkan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikehendaki oleh seseorang agar dapat 
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melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Sementara Udai (2005:265) 

dalam Ferlan Agustinus Poluakan  menyatakan bahwa pengembangan organisasi 

adalah suatu usaha yang direncanakan, yaitu dimulai oleh para ahli proses untuk 

membantu sebuah organisasi mengembangkan ketrampilan diagnostiknya, 

kemampuan penguasaannya, strategi hubungannya dalam bentuk sistem- sistem 

sementara atau setengah tetap, dan persamaan budaya.  

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan strategi dan 

pengembangan organisasi (Muh. Hidayat h. Yusuf (2017)) yaitu : 

1. Pengamatan eksternal yaitu dengan memperhatikan kesempatan dan 

Ancaman di segala aspek, baik ekonomi, politik, teknologi, budaya dan 

lainnya yang semua variabel itu akan membentuk karakter organisasi. 

Metode ini Sesuai dengan yang dinyatakan oleh wayne e. Rosing, wakil 

direktur pengembangan sun microsystems, inc “tidak ada satupun yang 

memotivasi Sun kecuali ketakutan akan apa yang dilakukan oleh pesaing”. 

2. Pengamatan internal terdiri dari evaluasi sdm dan struktur organisasi, 

dengan tujuan mengukur kesiapan sdm (inputs) strategi sekarang 

(process), kinerja (outputs) dan potensi dalam yang akan membentuk 

kedinamisan organisasi. Dalam internal terdapat dua variabel yang 

penting, yaitu, struktur dan budaya. Struktur berkenaan dengan 

mekanisme, prosedural organisasi. Budaya adalah yang berkenaan dengan 

pola keyakinan dan pemikiran, aspirasi dan nilai-nilai yang diharapkan 

oleh semua anggota organisasi. 
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3.  Perumusan organisasi adalah pengembangan planning jangka panjang, dari 

manejemen yang efektif dari kesempatan dan ancaman yang disinergiskan 

dengan kondisi internal. 

4. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi ada dan 

mempertegas keberadaan organisasi. Konsep misi yang disusun dengan 

sistemik dan general itu akan menjadikan ciri khas organisasi dengan 

organisasi yang lain, dan berperan terhadap uniknya nilai produk 

organisasi yang ditawarkan. Konsepsi misi yang apik juga dapat 

meminimalisir konflik internal yang dianggap kurang prinsip dan 

membantu meningkatkan intensitas diskusi dan kajian secara produktif. 

Namun sebelum mengembangkan misi, Alangkah baiknya menetukan 

analisis stakeholder. Dalam hal ini stakeholder organisasi adalah, sdm, 

atau organisasi apapun dieksternal yang yang dapat Melakukan perhatian 

yang dipengaruhi oleh hasil itu. 

5.  Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan, dengan merumuskan apa 

dan kapan yang akan diselesaikan dengan mengukur sasaran. 

6.  Strategi merupakan konsep perencanaan komprehensif tentang bagiamana 

organisasi dapat mencapai misi dan tujuan. 

7. Kebijakan adalah pedoman luas yang menghubungkan strategi dan 

Implementasi. Kebijakan ini bersifat general yang nantinya akan diikuti 

dan disepesifikan dan di interpretasikan dan di implementasikan oleh 

devisi-devisi melalui strategi dan tujuan devisi masing-masing. 
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8. Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan 

strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, 

anggaran dan prosedur. 

9. Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pereencanaan sekali pakai. 

10. Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam satuan uang, setiap 

program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan 

oleh sdm Untuk mengelola organisasi. 

11. Prosedur sering juga disebut dengan standar operating proscedures, yaitu 

langkah-langkah yang berurutan yang menggambarkan dengan rinci 

bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. 

12. Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melalui aktivitas-aktivitas 

dan hasil kerja dimonitor dan kinerja nyata dengan kinerja/program yang 

diinginkan. Hasil yang diharapkan dalam sebuah organisasi adalah bentuk 

peningkatan Efektivitas organisasi: produk, efesiensi, dan kepuasan dalam 

jangka pendek, Adaptasi dan pengembangan dalam jangka menengah, 

kemampuan bertahan dalam jangka panjang. 

Pengembangan harus berupa kolaborasi antara berbagai pihak yang akan 

mengalami dampak perubahan yang akan terjadi, keterlibatan dan partisipasi para 

anggota perusahaan harus mendapat perhatian. Program pengembangan 

perusahaan menekankan cara-cara baru yang diperlukan guna meningkatkan 

kinerja seluruh anggota perusahaan. Pengembangan perusahaan mengandung 

nilai-nilai humanistik dalam arti bahwa dalam meningkatkan efektifitas 
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perusahaan, potensi manusia harus menjadi bagian yang penting. Pengembangan 

perusahaan menggunakan pendekatan kesisteman yang berarti selalu 

memperhitungkan pentingnya inter relasi, interaksi dan inter dependensi. 

Pengembangan perusahaan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mencapai 

efektivitas perusahaan. 

Ipong dekawati (2007) membagi empat tipe pengembangan organisasi, 

yakni : 

1. Pengembangan Teknologi 

Pengembangan teknologi berkenaan dengan proses pendidikan 

Disesuaikan dengan kebutuhan layanan yang strategis, dan tekologi 

pendidikan Yang dapat menunjang pbm. 

2. Pengembangan Produk 

Pengembangan produk adalah berkenaan dengan hasil atau layanan 

keluaran organisasi dalam proses pendidikan. 

3. Pengembangan Administratif  

Pengembangan administrasi yakni berkenaan organisasi 

pendidikan, mencakup struktur, tujuan, kebijakan, insentif, system 

informasi dan anggaran. 

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan sikap, 

keterampilan, pengharapan, kepercayaan, perilaku para pegawai termasuk 

pimpinan. 
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Pengembangan lebih di tekankan pada peningkatan pengetahuan untuk 

melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui 

pendekatan yang terintergrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku 

kerja. Dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan satu sama lain keahlian, 

teknologi atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka untuk 

mengidentifikasi, meneliti, menganalisis dan membawa ke pasar bisnis baru dan 

produk baru, pengembangan bisnis berfokus pada implementasi dari rencana 

bisnis strategis melalui ekuitas pembiayaan, akuisisi / divestasi teknologi, produk, 

dan lain- lain. Dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat,  

kita dituntut untuk dapat mengembangkan usaha, supaya usaha kita dapat maju 

dan besar serta menjadi pengusaha yang sukses. Definisi pengembangan usaha itu 

sendiri adalah terdiri dari sejumlah tugas dan proses yang pada umumnya 

bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan peluang 

pertumbuhan, tetapi pada kenyataanya untuk mengembangkan usaha yang pada 

awalnya  dimulai dari nol besar atau baru memulai usaha sangatlah sulit . 

Secara konsepsional strategi pengembangan dalam konteks agropolitan 

adalah upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan kawasan baik 

internal yang meliputi kelemahan dan kekuatan dan kondisi lingkungan eksternal 

yaitu peluang dan ancaman yang akan dihadapi, kemudian diambil alternatif 

untuk menentukan strategi yang harus dilakukan. Analisis lingkungan internal 

merupakan suatu proses untuk menilai faktor-faktor keunggulan strategis 

perusahaan untuk menentukan dimana letak kekuatan dan kelemahannya, 

sehingga penyusunan strategi dapat dimanfaatkan secara efektif, kesempatan 
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lingkungan dan menghadapi hambatannya, mengembangkan profil sumber daya 

dan keunggulan, membandingkan profil tersebut dengan kunci sukses,dan 

mengidentifikasi kekuatan utama dimana industri dapat membangun strategi 

untuk mengeksploitasi peluang dan meminimalkan kelemahan dan mencegah 

kegagalan. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak pasti mengharuskan 

perusahaan menyusun strategi yang tepat terhadap pengembangan investasi bisnis 

karena lingkungan eksternal tersebut sebagian besar tidak dapat dikendalikan.  

Secara konseptual strategi pengembangan adalah upaya untuk melakukan 

analisis terhadap  kondisi pasar kawasan baik internal yang meliputi kelemahan 

dan kekuatan dan kondisi pasar eksternal yaitu peluang dan ancaman yang akan 

dihadapi, kemudian diambil alternatif untuk menentukan strategi yang harus 

dilakukan. Analisis pasar internal merupakan suatu proses untuk menilai faktor-

faktor keunggulan strategis perusahaan untuk menentukan dimana letak kekuatan 

dan kelemahannya, sehingga penyusunan strategi dapat dimanfaaatkan secara 

efektif, kesempatan pasar dan menghadapi hambatannya, mengembangkan profil 

sumber daya dan keunggulan, membandingkan profil tersebut dengan kunci 

sukses, dan mengidentifikasikan kekuatan utama dimana industri dapat 

membangun strategi untuk mengeksploitasi peluang dan meminimalkan 

kelemahan dan mencegah kegagalan. 
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2.2.2 Pengertian Intellectual Capital 

Intellectual capital adalah sumber daya informasi serta pengetahuan yang 

berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. Menurut Puspitasari (2011), intellectual capital adalah ilmu 

pengetahuan atau daya pikir yang dimiliki oleh perusahaan, tidak memiliki bentuk 

fisik (tidak berwujud), dan dengan adanya modal intelektual tersebut, perusahaan 

akan mendapatkan tambahan keuntungan atau kemapanan proses usaha serta 

memberikan perusahaan suatu nilai lebih dibanding dengan kompetitor atau 

perusahaan lain. Sedangkan menurut Moeheriono (2014), intellectual capital 

merupakan materi intelektual yang telah diformulasikan, ditangkap dan 

dimanfaatkan untuk memproduksi asset yang lebih tinggi. 

Kartika dan Hartane (2013), juga berpendapat bahwa intellectual capital 

adalah merupakan asset utama suatu perusahaan disamping asset fisik dan 

financial. Maka dalam mengelola asset fisik dan financial dibutuhkan kemampuan 

yang handal dari intellectual capital itu sendiri, disamping dalam menghasilkan 

suatu produk yang bernilai diperlukan kemampuan dan daya pikir dari karyawan, 

sekaligus bagaimana mengelola organisasi dan menjalin hubungan dengan pihak 

eksternal. 

Intellectual capital berperan penting bagi perusahaan. Intellectual capital 

menjadi pembicaraan oleh pelaku bisnis karena merupakan hal yang perlu 

diperhatikan agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat 

seperti saat ini. Intellectual capital dalam suatu perusahaan tidak hanya 

ditunjukkan oleh jumlah pengetahuan yang dipunyai oleh perusahaan tetapi juga 
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direpresentasikan oleh apakah pengetahuan tersebut diaktualisasikan dalam 

perilaku sehari-hari serta dibagi (shared) kepada semua pihak yang 

berkepentingan. Tumpukan data dan timbunan informasi yang tidak terstruktur 

bukan intellectual capital karena ia tidak memberi nilai tambah apapun bagi 

perusahaan. Demikian juga dengan kumpulan orang-orang pandai dalam 

perusahaan, mereka bukan capital perusahaan bila mereka, dengan kepandaiannya 

tidak memberikan nilai tambah apapun bagi perusahaan.  

Pengembangan intellectual capital merupakan suatu keniscayaan bagi 

setiap perusahaan yang tidak ingin gagal dalam usahanya. Peran intellectual 

capital yang demikian sangat penting dimungkinkan karena organisasi dengan 

intellectual capital  tinggi selalu berupaya untuk mengembangkan kompetensi dan 

pengetahuan yang diemban. Perusahaan yang mempunyai intellectual capital 

tinggi mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan diri dalam 

menghadapi realitas serta mampu menggunakan pengetahuan sebagai alat untuk 

mempersempit jarak antara organisasi dengan lingkungan usahanya. Perusahaan 

tersebut selalu berusaha untuk memperoleh pengetahuan baru yang di 

manifestasikan dalam bentuk struktur baru (new structural arrangements), budaya 

baru dan tindakan bersama baru, serta selalu berusaha secara terus-menerus 

mengembangkan kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan pola pikir 

dengan mana aspirasi bersama dapat diakomodasi.  
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Secara umum intellectual capital terdiri dari tiga komponen yaitu sebagai 

berikut : 

2.2.2.1 Human Capital 

Human capital berasal dari pendidikan dan pengalaman yang dapat 

menghasilkan inovasi melalui kreatifitas dan keterampilan yang dimiliki 

karyawan. Human capital merupakan kesiapan sumber daya manusia dalam 

perusahaan yang akan memberikan kontribusi penuh bagi operasional perusahaan 

secara operasional.  

Wahdikorin (2010), mengemukakan bahwa human capital (HC) adalah 

keahlian dan kompetensi yang dimiliki karyawan dalam memproduksi barang dan 

jasa serta kemampuannya untuk dapat berhubungan baik dengan pelanggan. 

Termasuk dalam human capital yaitu pendidikan, pengalaman, keterampilan, 

kreatifitas dan attitude. Sementara Bontis dalam Wahdikorin (2010) human 

capital adalah kombinasi dari pengetahuan, skill, kemampuan melakukan inovasi 

dan kemampuan menyelesaikan tugas. Jika perusahaan berhasil dalam mengelola 

pengetahuan karyawannya, maka hal itu dapat meningkatkan human capital 

sehingga human capital merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

yang terdapat dalam tiap individu yang ada di dalamnya. 

Modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan dan 

keterampilan yang  menjadikan manusia  (karyawan)  sebagai modal atau aset 

perusahaan (Gaol, 2014:696). Jika perusahaan memperlakukan karyawan sebagai 

modal maka  perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar  

dibandingkan hanya  memperlakukan karyawan sebagai sumber daya. Hal ini 
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didasarkan bahwa dengan  menganggap karyawan sebagai  modal yang memiliki 

pengetahuan, keahlian dan  keterampilan maka manusia yang bekerja di suatu 

perusahaan dapat menjalankan  sumber daya lainnya seperti uang, mesin, material 

serta data dan informasi (Gaol  2014:696). 

Human capital dikaitkan dengan memimpin karyawan sesuai cara yang 

kompeten untuk mendapatkan dominasi pada orang lain. Human capital 

memprovokasi karyawan untuk lebih terdidik, sehingga dapat membedakan satu 

karyawan dengan yang lainnya. Pengalaman juga memainkan peranan penting, 

misalnya karyawan yang memiliki pengalaman kerja maka secara otomatis dia 

memiliki lebih banyak kesadaran tentang lingkungan. Semua faktor di atas 

termasuk dalam human capital. Hal ini berarti peningkatan dalam human capital 

merupakan perbaikan yang diperlukan dalam semua faktor diatas. Jadi, 

merupakan hal penting juga untuk melakukan investasi dalam human capital 

untuk mendapatkan efisiensi. 

Tugas dan proses human capital tergantung pada 3 jenis keterampilan (T. 

Elisabeth dan Ron Setiawan (2004)) yaitu:  

1. Commodity Skills: kemampuan yang tidak spesifik untuk bisnis tertentu, 

dapat langsung diperoleh, dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap 

bisnis. Misalnya, perawatan AC, administrasi.  

2.  Leveraged Skills: pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk 

perusahaan industri, namun relatif berharga bagi suatu perusahaan dari 

pada perusahaan yang lain. Contohnya: Programmer di suatu perusahaan 

komputer berbeda nilainya dengan programmer di suatu Bank.  
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3. Propietary Skills: pengetahuan yang spesifik bagi suatu perusahaan, yang 

menjadi sebuah nilai jual dan berharga. 

Tidak semua pekerja adalah aset penting perusahaan. Pekerja penting 

adalah pekerja yang memiliki human capital. Human capital merupakan pekerja 

yang mampu menciptakan kekayaan dan nilai tambah bagi perusahaan. 

Pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman seorang manajer pada 

umumnya termasuk kategori modal manusia, dengan syarat pengetahuannya 

memberi manfaat bagi perusahaan. Semakian tinggi posisi atau jabatan seorang 

manajer semakian besar pula nilai modal manusianya. Dengan kata lain, 

keterampilan manajemen (general management) termasuk modal manusia dan 

modal intelektual. Manajemen puncak memiliki mutu modal manusia yang 

termasuk tinggi. Sedangkan bagi karyawan, keahlian dan pengetahuannya 

dianggap sebagai modal manusia jikas memenuhi dua kriteria penting, yaitu:  

1. Menjadi milik property perusahaan dan dilindungi hak atas kekayaaan 

intelektual (HKI), artinya tidak ada seorangpun yang memiliki keahlian atau 

pengetahuan yang lebih baik (berharga), dan  

2. Memiliki nilai pasar, artinya keahlian dan pengetahuan mampu menciptakan 

nilai di mana pelanggan bersedia membeli nilai tersebut. 

( T. Elisabeth dan Ron Setiawan (2004) 
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Pengukuran Human Capital 

Pengukuran human capital bukan dimaksudkan untuk menentukan nilai 

intrinsik sumber daya manusia, melainkan dampak perilaku Sumber Daya 

Manusia atas proses-proses organisasional. Pengukuran ini penting dilakukan 

untuk mengetahui efektivitas strategi yang dijalankan perusahaan terhadap 

seberapa besar kontribusi karyawan terhadap peningkatan kinerja.  Menurut Fitz 

Enz (2000) dalam Endri (2010), perusahaan yang tidak melakukan pengukuran  

sumber daya manusia, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat: 

1. Mengkomunikasikan harapan kinerja yang spesifik 

2. Mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam organisasi 

3. Mengidentifikasi gap kinerja yang harus dianalisis dan dieliminasi 

4. Memberikan umpan balik dengan membandingkan kinerja terhadap 

standar 

5. Mengetahui kinerja yang harus diberi reward 

6. Mendukung keputusan berkaitan dengan alokasi sumber daya, proyeksi, 

dan jadwal. 

Dalam lingkungan bisnis yang semakin maju, dimana perusahaan semakin 

banyak tergantung pada intangible asset dari pada tangible asset. Wealthery 

(2003) dalam Endri (2010) mengatakan terdapat dua kekuatan utama mengapa 

pengukuran human capital menjadi pusat perhatian utama di komunitas bisnis. 

Pertama adalah kompetisi dalam lingkungan bisnis sebagai akibat globalisasi 

perdagangan dan perkembangan beberapa sector kunci seperti telekomunikasi, 

transportasi, dan jasa-jasa keuangan. Kedua, perkembangan teknologi informasi 
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yang sangat cepat terutama setelah kemunculan internet. Kedua perkembangan ini 

secara dramatis telah merubah struktur bisnis dan mendorong intangibles asset 

memegang peranan penting bagi perusahaan. 

Konsep human capital muncul karena adanya pergeseran peranan sumber 

daya manusia. Human capital muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan 

intangible asset yang memiliki banyak kelebihan (Sukoco Iwan dan Dea 

Prameswari, (2017) yaitu: 

1. Kemampuan manusia apabila digunakan dan disebarkan tidak akan 

berkurang melainkan bertambah baik bagi individu yang bersangkutan 

maupun bagi organisasi. 

2. Manusia mampu mengubah data menjadi informasi yang bermakna 

3. Manusia mampu berbagi intelegensia dengan pihak lain. 

Menurut Derek Stokey (2003:41) dalam Sukoco dan Dea, (2017) perlunya 

human capital pada masa sekarang berdasarkan pada: 

1. Kuatnya tekanan persaingan keuntungan finansial dan nonfinansial 

2. Pemimpin bisnis dan politik mulai mengakui bahwa memiliki orang yang 

skill dan motivasi tinggi dapat memberikan perbedaan peningkatan kinerja 

yang signifikan 

3. Terjadi perubahan yang cepat yang ditandai adanya proses dan teknologi 

yang baru tidak akan bertahan lama apabila pesaing mampu mengadopsi 

teknologi yang sama. Namun untuk mengimplementasikan perubahan, 

tenaga kerja yang dimiliki industri harus memiliki skill dan kemampuan 

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

nilai dan kontribusi manusia. 

Membangun human capital merupakan kebutuhan mutlak, mendesak dan 

urgen; bukan saja disebabkan human capital sebagai faktor utama dalam 

pengembangan sumber daya manusia, akan tetapi juga merupakan human 

investment yang harus terus menerus dibina dan dikembangkan secara 

berkesinambungan. Para teoritis human capital menyatakan satu pemahaman 

bahwa sumber daya manusia, adalah penentu bagi perkembangan ekonomi 

maupun sosial suatu bangsa, dan bukan sumber daya alam maupun modal fisik. 

Pertanyaannya mengapa peran penting sumber daya manusia (SDM) masih 

sebatas wacana, yang sangat mudah dikonstruksikan tetapi sangat sulit 

direalisasikan. Di sinilah pentingnya figur seorang pemimpin yang bertugas 

mengembangkan human capital dalam organisasi. Pemimpin yang dicari 

bawahan, adalah pemimpin yang memiliki tiga elemen dasar yaitu: Pertama, 

pemimpin yang memiliki kemampuan, kedua, pemimpin yang mempunyai 

karakter kuat, dan ketiga pemimpin yang peduli kepada orang lain. Tipe 

pemimpin seperti inilah yang dianggap mampu mengembangkan modal manusia 

(human capital), sehingga karyawan secara sukarela memiliki keterikatan dengan 

organisasi. Pemimpin diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada 

bawahannya, sehingga karyawan merasakan adanya sinergi antara pikiran, hati 

dan tubuh secara seimbang.  

Human capital dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan 

meningkatkan pengetahuan karyawannya melalui pelatihan-pelatihan atau 
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beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan 

pengembangan human capital oleh perusahaan akan menghasilkan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan. Dengan demikian maka perusahaan akan dapat 

bersaing dan menghasilkan keuntungan. 

2.2.2.2 Struktural Capital 

Structural capital adalah kemampuan organisasi dalam memenuhi proses 

rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk 

menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara 

keseluruhan. Menurut Sangkala (2006), structural capital memiliki peran penting 

yaitu memberi kemungkinan kepada human capital untuk lebih produktif, lebih 

inovatif dan lebih cerdas dalam mengkreasikan nilai bagi perusahaan. Peran 

lainnya yang juga tidak kalah penting adalah sebagai teknik atau cara dari 

berbagai komponen didalam organisasi maupun perusahaan yang 

disistematisasikan, diinternalisasikan dan diproses melalui struktur organisasi, 

infrastruktur organisasi serta hubungan antar para pelanggan perusahaan. 

Alasan untuk mengelola structural capital adalah adanya pertumbuhan 

dan perkembangan ilmu pengetahuan, untuk mempersingkat waktu suatu 

pekerjaan, dan untuk memperbanyak manusia yang produktif. kunci dalam 

mengelola struktur ilmu pengetahuan adalah mengingat bahwa capital 

organizational adalah yang pertama dan terutama. Mengelola modal struktural 

bukan merupakan sesuatu yang sulit, tetapi hal itu merupakan sesuatu yang baru 

dan ada banyak hal yang dapat dipelajari dari melihat bagaimana perusahaan yang 

progresif dapat melakukannya.  
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Pengetahuan manajemen tidak akan terjadi tanpa pengetahuan manajer. 

Seperti beberapa sistem organisasi, metode, dan departemen. Struktur untuk 

kemampuan mengatur harus jelas maksud strateginya. Di samping membuat peta 

dan memperdalam keahlian, manajemen eksplisit dalam modal struktural dapat 

meningkatkan produktivitas. Sebenarnya hal yang penting dalam modal 

intelektual bukanlah teknologi atau membeli software baru untuk perusahaan. 

Meskipun sepertinya dapat terbukti sendiri bahwa teknologi informasi dapat 

sangat membantu dalam mengatur informasi, tetapi hal yang terpenting adalah 

usaha-usaha yang tegas dan jelas untuk menemukan ilmu pengetahuan yang 

berguna. Kesempurnaan suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi datang dari 

kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih bersangkutan dengan ilmu 

pengetahuan. Setiap SDM diharapkan dapat menyadari bahwa informasi dan ilmu 

pengetahuan yang digunakan oleh masing-masing orang dalam pekerjaan mereka 

sedikitnya dinilai sama pentingnya dengan alat-alat atau muatan material yang 

mereka gunakan, dan, seperti alat-alat atau material tersebut, dapat diatur 

sedemikian rupa agar lebih produktif.  

2.2.2.2  Customer Capital 

Customer capital adalah kualitas hubungan antara perusahaan dengan 

customer yang akan memberikan gambaran terkait dengan serapan pasar bagi 

perusahaan. Customer Capital berfungsi menjembatani modal manusia agar 

mampu menciptakan hubungan yang positif dengan konsumen, pasar, dan 

lembaga-lembaga tertentu. Contohnya: loyalitas konsumen, kekuatan brand, 

kepuasan pelanggan, hubungan dengan konsumen, logo, hubungan dengan 
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pemerintah, jaringan distribusi dan pemasaran, hak lisensi, hak distribusi, 

hubungan dengan rekanan, hubungan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset. 

Customer capital merupakan sumber daya yang dikaitkan hubngan eksternal 

perusahaan dengan konsumen, supplier atau partner dalam Research and 

Depelopment (R&D) (Starovic & Marr, 2004 dalam Divianto  (2010)) 

Perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari pihak di luar 

perusahaan seperti pemasok, pelanggan, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena 

itu perusahaan berusaha menjalin hubungan baik dengan pelanggan, pemasok dan 

semua pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Customer capital 

muncul melalui proses mengenal, belajar, dan percaya. Seiring dengan proses 

tersebut, maka timbul hubungan dengan perusahaan. Pada saat seseorang ingin 

membeli produk suatu perusahaan, maka keinginan itu didasari oleh kepercayaan, 

harga dan spesifikasi produk tersebut. Semakin baik hubungan seseorang dengan 

perusahaan, maka semakin besar kemungkinan untuk membeli produk tersebut. 

Perlu diwaspadai tidak semua pelanggan menguntungkan secara finansial. 

Untuk membangun customer capital lebih baik diupayakan untuk mendapatkan 

lebih banyak bisnis dari pelanggan-pelanggan yang menguntungkan. ketimbang 

mengharapkan dari pelanggan baru yang baelum tentu memiliki tingkat loyalitas 

tinggi. Untuk menumbuhkan “pangsa pelanggan” (customer share) bukan pangsa 

pasar (market share) perusahaan perlu memberikan respon positif dan cepat 

terhadap kebutuhan pelanggan yang menguntungkan. Perusahaan perlu 

mempelajari bisnis setiap pelanggan dan meneruskan informasi tersebut kepada 

seluruh manajer, staf, dan karyawan perusahaan. Ingat, bahwa pelanggan bersedia 
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dan rela membayar harga premium bagi produk dan jasa layanaan yang prima dan 

sangat mereka butuhkan.  

Nilai dari menjaga hubungan baik perusahaan dengan pelanggan yang 

berorientasi pada customer satisfication hal ini didasari bahwa layanan pasca jual 

adalah nilai yang harus dimenangkan perusahaan. Segala bentuk hubungan antara 

organisasi dengan pihak-pihak yang melakukan bisnis dengan mereka termasuk 

dalam customer capital. Modal pelanggan sering kali diukur karena merupakan 

sumber pendanaan perusahaan dibandingkan dengan human capital dan struktural 

capital. Salah satunya adalah merek dagang yang dihitung berdasarkan seberapa 

besar pelanggan mau untuk membayar premi merek suatu produk dibanding 

dengan produk merek lainnya. customer capital muncul melalui proses belajar, 

akses, dan kepercayaan. Ketika seorang calon pembeli memutuskan untuk 

membeli produk dari suatu perusahaan, maka keputusan pembelian itu didasarkan 

atas hubungan dengan perusahaan, harga, dan hal teknis lainnya. Semakin baik 

hubungan perusahaan dengan pembeli maka semakin besar peluang rencana 

pembelian akan terjadi.  Memberikan keinginan pasar untuk kepuasan pelanggan 

adalah bentuk meningkatkan structural capital untuk menjaga peluang pembelian. 

Dalam abad ini customer capital tidak dapat dinilai hanya dengan arus penjualan 

kepada konsumen, tetapi perusahaan diharapkan mampu untuk menangkap arus 

informasi akan kebutuhan pelanggan. Pengetahuan tentang apa yang kita 

perdagangkan juga harus dipahami oleh pembeli, bukan hanya menggunakan 

push-strategy untuk memasarkan apa saja yang kita produksi, tapi menggunakan 
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pull-strategy untuk mendengar kebutuhan mereka. Elemen ini merupakan 

komponen intellectual capital yang memberikan nilai secara nyata.  

2.3 Kinerja Perusahaan 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya pengertian kinerja 

dapat dimaknai secara beragam. Beberapa pakar memandangnya sebagai hasil 

dari suatu proses penyelesaian pekerjaan, sementara sebagian yang lain 

memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. 

Menurut Mangkunegara (2001), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Sedangkan menurut 

Nurlaila (2010), performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari 

suatu proses. Kinerja juga dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, misi, visi perusahaan 

yang tertuang dalam perumusan strategi planning perusahaan. Penilaian tersebut 

tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi 

keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan 

yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. 

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah 

ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan 

menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang 
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disepakati. Kinerja usaha mengacu pada seberapa baik suatu perusahaan 

berorientasi pada pasar serta tujuan financialnya.  Kinerja perusahaan adalah hasil 

dari kegiatan manajemen. Parameter yang sering digunakan untuk menilai kinerja 

suatu perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan di mana 

informasi keuangan diambil dari laporan keuangan atau laporan keuangan lainnya. 

Kinerja perusahaan mencerminkan keputusan yang diambil oleh setiap 

individu di dalam perusahaan untuk bersama-sama berkelanjutan mencapai visi 

perusahaan. Setiap individu, sistem, proses, teknologi, dan lingkungan organisasi 

bisa mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. Banyak ahli berpendapat bahwa 

kinerja perusahaan merupakan akumulasi dari kinerja SDM di perusahaan 

tersebut. Semakin SDM berorientasi pada efisiensi dan efektivitas sumber daya 

serta customer retention, maka kinerja perusahaan dapat meningkat. 

 Penilaian kinerja yang objektif pada suatu perusahaan juga sangat 

diperlukan. Bagaimanapun juga penilaian kinerja pada dasarnya merupakan salah 

satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan 

efisien. Dengan melakukan suatu penilaian kinerja, maka suatu organisasi atau 

perusahaan telah memanfaatkan sumber daya manusia yang terdapat dalam 

organisasi mereka tersebut dengan baik. Penilaian kinerja adalah salah satu tugas 

penting yang harus dilakukan oleh manajer atau pimpinan perusahaan, suatu 

program penilaian kinerja yang obyektif memberikan kepada perusahaan suatu 

dasar yang rasional untuk menentukan siapa yang harus diberi promosi atau siapa 

yang harus menerima kenaikan gaji dan juga dapat digunakan sebagai batu 

loncatan guna memperbaiki prestasi. Penilaian kinerja merupakan metode 
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mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Dalam 

penilaian kinerja melibatkan komunikasi dua arah yaitu antara pengirim pesan 

dengan penerima pesan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. 

Penilaian kinerja dilakukan untuk memberi tahu karyawan apa yang diharapkan 

pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. 

Penilaian kinerja menitikberatkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran 

sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk 

mencapai tujuan yang ada. 

 Menurut (Bangun Wilson 2012:233) terdapat 4 tujuan penilaian kinerja 

yaitu sebagai berikut  : 

1. Evaluasi antar  individu dalam organisasi, untuk menilai kinerja setiap 

individu dalam organisasi 

2. Pengembangan diri setiap individu dalam organisasi, untuk pengembangan 

karyawan. 

3. Pemeliharaan sistem, pemeliharaan sistem pengembangan perusahaan, 

evaluasi pencapaian tujuan oleh individu. 

4. Dokumentasi, memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam posisi  

pekerjaan karyawan dimasa yang akan datang. 
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Komponen utama dari penerapan sistem penilaian kinerja yang nantinya 

dapat dievaluasi apakah sistem yang digunakan efektif atau gagal, Keeping dan 

Levy (2000), yaitu : 

1.  The appraisal process yaitu panduan terhadap kebijakan dan prosedur 

yang digunakan untuk mengimplementasikan dan mengelola proses 

penilaian kinerja 

2.  The appraisal interview yaitu berkenaan dengan pertemuan formal yang 

diadakan antara penilai dan ternilai sebagai proses untuk menyampaikan 

umpan balik kepada ternilai membahas hasil penilaian kinerja, 

mendefinisikan dan mendiskusikan tujuan kinerja yang perlu dicapai di 

masa depan 

3. The appraisal outcome yaitu berkaitan dengan kesempatan pelatihan, 

pengembangan karir, kenaikan gaji, dan performance rating  

4. Fairness yaitu berkaitan dengan keterbukaan yang didalamnya terdapat 

aspek akurasi, transparansi, tepat waktu dan akuntabel. 

Selain penilaian kinerja, pengukuran kinerja juga sangat penting dalam 

perusahaan. Karena pengukuran kinerja  merupakan hasil dari suatu penilaian 

yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang 

berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja adalah 

proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh 
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program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja 

seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat 

kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik 

dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. 

Pengukuran kinerja memerlukan alat ukur yang tepat. Dasar filosofi yang dapat 

dipakai dalam merencanakan sistem pengukuran prestasi harus disesuaikan 

dengan strategi perusahaan, tujuan dan struktur organisasi perusahaan.  

Prinsip Pengukuran Kinerja 

Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip-prinsip (Endah, Endah 

dan Alif (2017)) yaitu : 

1. Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur 

2. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai  tidak dapat dikelola karena darinya 

tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya 

3. Kerja yang tak diukur selayaknya diminimalisisr atau bahkan ditiadakan 

4. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang 

diukur 

5. Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil 

alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. 

6. Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang 

diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan 

kerja dari mereka menjadi operasional. 

7. Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara kerap 

http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi


36 
 

8. Pelapoan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera 

dan tepat waktu. 

9. Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen 

kendali yang efektif 

Dalam pengukuran kinerja terdapat empat elemen pokok pengukuran 

kinerja (Mohamad Mahsun, 2006: 26) yaitu :  

1. Menetepkan tujuan, sasaran dan strategis perusahaan  

2. Merumuskan indikator dan pengukuran kinerja  

3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan 

4. Evaluasi kinerja. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Untuk mengetahui keterikatan pengaruh tersebut dapat dijelaskan dalam 

kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.1. Skema Kerangka Konseptual 

Customer Capital (X3) : 

- Customer Satisfaction 

- Customer Awareness 

- Customer Advokad 

- Customer Care 

- Customer Demand 

Sumber : Capello & Alessandra    

(2005)  

 

 

Human Capital (X1) : 

- Individual Capabilities 

- Individual Motivation 

- Leadership 

- Work Group Effektiveness 

- Work Place Environment 

Sumber Mayo : 2007 

-  

-  

 
Struktural Capital (X2) : 

- Organization ‘Simage 

- Sistem Informasi Perusahaan 

- Budaya Organisasi 

- Filosopi Manajemen 

- Intellectual Property yang Dimiliki 

Perusahaan 

Sumber: Stewart,1998;Sveiby, 1997; 

dan Bontis, 2000 

 

 

 dan Bontis, 2000 

-  

 

Kinerja Perusahaan (Y) : 

- Perluasan Jaringan Unit Bisnis 

- Pencapaian Target Bisnis 

Perusahaan 

- Tanggapan Atas Kontribusi Csr 

Perusahaan 

- Brand Image Perusahaan 
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Keterangan: 

Variabel X : Variabel Independen 

Variabel Y : Variabel Dependen 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

1. Diduga human capital, struktural capital dan customer capital secara 

parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

2. Diduga human capital paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Setiap variabel yang terlibat dalam penelitian perlu diukur sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Variabel independen dari penelitian ini terdiri dari; human 

capital, structural capital dan customer capital. Sedangkan variabel dependennya 

adalah kinerja perusahaan. Berikut ini definisi operasional dari variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian: 

 

3.3.1 Human Capital 

Human Capital adalah merupakan kesiapan sumber daya manusia dalam 

perusahaan yang akan memberikan kontribusi penuh bagi operasional perusahaan 

secara operasional.  
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 Human Capital dalam penelitian ini akan dilihat dari indikator-indikator 

sebagai berkut :  

1) Individual capabilities/kemampuan individu 

2) Individual motivation/motivasi individu 

3) Leadership/kepemimpinan 

4) Work group effectiveness/keefektifan kelompok kerja 

5) Work place environment/lingkungan tempat kerja 

Sumber Mayo : 2007 

 

3.3.2 Struktural Capital 

Structural capital adalah kemampuan organisasi dalam memenuhi proses 

rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk 

menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara 

keseluruhan. Secara operasional structural capital  dalam penelitian ini akan dilihat 

dari indikator-indikator sebagai berkut :  

1) Organization’simage/gambaran organisasi 

2) Sistem informasi perusahaan,  

3) Budaya organisasi,  

4) Filosofi manajemen,  

5) Intellectual property yang dimiliki perusahaan  

Sumber : Stewart, 1998; Sveiby, 1997; dan Bontis, 2000 
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3.3.3 Customer Capital 

Customer capital adalah kualitas hubungan antara perusahaan dengan 

customer yang akan memberikan gambaran terkait dengan serapan pasar bagi 

perusahaan karena adanya loyalitas customer yang baik,  untuk itu customer capital 

secara operasional dalam penelitian ini akan dilihat dari indikator indikator sebagai 

berikut: 

1) Customer satisfaction/kepuasan pelanggan 

2) Customer awareness/kesadaran pelanggan 

3) Customer advocat/advokat pelanggan 

4) Custoemr care/layanan pelanggan 

5) Customer demand/permintaan pelanggan 

Sumber : Capello & Alessandra (2005)  

 

3.3.4.  Kinerja  Perusahaan 

Dalam penelitian ini kinerja perusahaan akan dilihat dari indikator-indikator 

sebagai berikut :  

1) Perluasan jaringan  unit bisnis 

2) Pencapaian target bisnis perusahaan 

3) Tanggapan atas kontribusi  csr perusahaan  

4) Brand image perusahaan  
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  BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada PT. Barru Barokah Property yang berlokasi 

di Jl. Jend. Sudirman No.5, Makassar, waktu penelitian dilaksanakan selama satu 

bulan. 

4.2 Populasi dan sampel  

4.2.1 Populasi  

Populasi adalah sekelompok orang kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa 

populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Yus Agusyana dan 

Islandscript (2011:24) secara umum populasi dapat didefinisikan sebagai 

sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Di dalam penelitian ini, 

yang menjadi populasi penelitian adalah para pegawai PT. Barru Barokah 

Property sebanyak 35 orang.  

4.2.2 Sampel  

Sampel dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data yang diambil dari 

sebuah populasi. Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.” Margono (2010:121) juga 

mengemukakan bahwa sampel adalah “sebagai bagian dari populasi sebagai 
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contoh (monster) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu”. Elemen 

Sampel dalam statistik adalah hal yang paling mungkin untuk dilakukan 

mengingat sangat banyak pertimbangan atau kendala jika penelitian melibatkan 

populasi secara keseluruhan kecuali jika populasinya sedikit sesuai dengan 

ketentuan, maka mungkin saja populasi dapat sekaligus dijadikan sampel (Yus 

Agusyana dan Indrascript, 2011:25). Di dalam penelitian ini, yang menjadi 

sampel penelitian yaitu sebanyak 35 sampel. Penentuan jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Sampel jenuh 

adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. hal ini sering dilakukan apabila jumlah anggota populasi relatif 

kecil. 

4.3 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk  menggambarkan masalah 

yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk 

mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan 

cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data 

tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang 

telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan 
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menggunakan perhitungan statistik. Selain itu dalam penelitian kuantitatif juga 

terdapat data berupa informasi kualitatif. 

Pendekatan kuantitatif merupakan upaya mengukur variabel-variabel yang 

ada dalam penelitian  untuk kemudian dicari hubungan antara variabel tersebut. 

Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek 

penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk 

operasionalisasi variabel masing-masing.  

  Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah tertentu 

dalam suatu penelitian. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa 

penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif 

dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. 

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. 

4.4 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data  

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

metode kuesioner, metode wawancara, metode literatur dan metode observasi. 

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder.  
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4.5 Metode Analisis Data 

4.5.1 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

skala likert. skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban 

dengan pilihan sebagai berikut : 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Ragu – ragu atau Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

Skala Likert dikatakan ordinal karena pernyataan sangat setuju mempunyai 

tingkat atau preferensi yang “lebih tinggi” dari setuju, dan setuju “lebih tinggi” 

dari “ragu-ragu” (Imam Ghozali, 2011:47). Angka index dalam skala likert = 

Rensis Likert yaitu sebagai berikut: 0 – 19,99 (sangat tidak setuju), 20 – 39,99 

(tidak setuju), 40 – 59,99 (netral), 60 – 79,99 (setuju), 80 – 100 (sangat setuju). 

Adapun rumus index % yaitu : 

Rumus index % =  
Total  Skor

Y
 × 100 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (angka tertinggi 5) 

X = Skor terendah likert x jumlah responden (angka terendah 1) 
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4.5.2 Uji Kualitas Data 

4.5.2.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

Uji validitas di lakukan membandingkan rtabel untuk degree of fredoom 

(df)=n-2 dimana n adalah jumah sampel. Uji signifikasi dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, jika r hitung > r tabel dan bernilai 

positif, maka variabel tersebut valid sedangkan jika r hitung < r tabel, maka 

variabel tersebut tidak valid (Ghozali, 2011:52-53). Uji validitas dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan analisis butir dengan menggunakan metode 

uji statistik cronbach alpha (a). Nilai alpha yang di dapatkan kemudian 

dibandingkan dengan nilai batas reliabilitas minimum, yaitu 0,6, jika nilai 

cronbach alpha yang di dapatkan > 0,6, maka nilai tersebut dapat di percaya 

keandalannya (Dwi Prayitno, 2010:32).  

4.5.3 Uji Asumsi Klasik  

4.5.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik (Ghozali, 2016). Grafik histogram untuk membandingkan data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal 

adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 
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lurus diagonal dan plotting data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 

2016).  

4.5.3.2 Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), yakni dengan 

melihat dari nilai tolerance, dan lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). 

4.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Imam Ghozali, 2013: 139).  

4.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda  

Model analisis regresi linier berganda bertujuan untuk  menghitung 

besarnya pengaruh variabel X dan Y, yang diukur dengan menggunakan koefisien 

regresi. Variabel x yaitu human capital (x1), structural capital (x2) dan customer 

capital (x3), variabel y yaitu kinerja perusahaan. 

Rumus untuk persamaan regresi linier berganda yang mempunyai dua 

variabel bebas adalah :  

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 

Keterangan :  

Y = Kinerja Organisasi  

a = Nilai konstan  

b = Koefesien regresi 
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X1 = Human capital 

X2 = Struktural capital 

X3 = Customer capital 

e = Error 

4.5.4.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya persentase 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun tingkat 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. 

4.5.5 Uji Hipotesis 

4.5.5.1 Uji Simultan (Uji F) 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji ini ditunjukkan dari 

hasil Tabel Anova untuk model 1 dan 2. Untuk mengetahui signifikansi analisis 

jalur, kita bandingkan nilai probabilitas dengan nilai probabilitas signifikansi. Uji 

F ini bermakna jika F Hitung > F Tabel dengan nilai signifikansi < 0,05, dengan 

demikian hasilnya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dimana Ho yaitu human 

capital, structural capital dan customer capital secara simultan tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sedangkan Ha yaitu human 

capital, structural capital dan customer capital secara simultan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.  
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4.5.5.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

parsial mempengaruhi variabel dependen dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. Hasil uji ini ditunjukkan dari hasil Tabel Coefficients model (1) 

dan model (2). Untuk mengetahui signifikansi analisis jalur, kita bandingkan nilai 

probabilitas dengan nnilai probabilitas signifikansi. Apabila t Hitung > t Tabel 

atau sig < 0,05 maka hasilnya Ho ditolak dan Ha diterima. (model regresi 

signifikan), dan sebaliknya. Ho yaitu human capital, structural capital dan 

customer capital secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja organisasi sedangkan Ha yaitu human capital, structural capital dan 

customer capital secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.      Gambaran Umum PT. Barru Barokah Property 

PT. Barru Barokah Property beralamat di Menara Bosowa lantai 21 

Jalan Jenderal Sudirman no. 5 Makassar. PT. Barru Barokah Property 

didirikan seiring dengan tumbuhnya property vertikal (gedung bertingkat) 

di Kota Makassar, dimana gedung bertingkat tersebut baik itu yang berupa 

perkantoran maupun hunian (apartement) dan hotel memerlukan tenaga 

profesional dalam pengoperasiannya karena gedung perkantoran yang 

masuk dalam kategori bangunan beresiko tinggi (high risk building) 

sehingga pengelolaannya harus betul-betul terintegrasi dan menjamin 

keamanan serta keselamatan bagi seluruh penghuni yang ada di gedung 

tersebut. 

Pengelolaan high risk building di kota Makassar saat ini lebih 

banyak dikelola oleh building management dari Jakarta antara lain colliers 

international property, Procon Indah Property dan Jhon Lang Lasale, 

sehingga hal tersebut menjadi salah satu kesempatan bagi property 

management lokal untuk ikut berpartisipasi dalam persaingan bisnis 

tersebut dengan memperhitungkan pengelolaan dari sumber daya lokal 

tentunya dengan menawarkan nilai lebih yaitu pemahaman terhadap 

budaya dan kearifan lokal. 



50 
 

Dengan perhitungan tersebut maka didirikanlah PT. Barru Barokah 

Property oleh PT. Bosowa Propertindo selaku holding dengan target awal 

adalah pengelolaan seluruh gedung yang dimiliki oleh Bosowa 

Corporation seperti Menara Bosowa, Hotel Novotel, Hotel Aryaduta, 

Bosowa Management Development Institute, Universitas Bosowa dan 

rumah sakit Awal Bros. Fokus pengelolaan gedung-gedung tersebut adalah 

pada bidang transfered management, keamanan, kebersihan dan mecanical 

electrical and plumbing (MEP). 

Pelaksanaan pengelolaan gedung tersebut selain PT. Barru Barokah 

Property sebagai main contractor di lapangan pelaksanaan juga dilakukan 

dengan kerjasama dengan vendor lain (sub cont) seperti ISS dalam hal 

kebersihan dan PT Ottis, PT CCA dan PT Whell dalam pengoperasioan 

Lift maupun ekskalator. 
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5.1.1 Struktur Organisasi PT. Barru Barokah Property 

Dalam pelaksanaan operasionalnya PT. Barru Barokah Property 

dilaksanakan melalui fungsi perusahaan seperti yang tergambar dalam 

struktur organisasi sebagai berikut :  

 

STRUKTUR ORGANISASI PT. BARRU BAROKAH 

PROPERTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.5.1 Struktur Organisasi 

President Director 
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Finance & Accounting 

Training And Development 
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General Affairs 
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Commisioner Board 

Business Development 
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Tugas pokok dan fungsi untuk masing-masing unit atau bagian pada  

PT. Barru Barokah Property adalah sebagai berikut :  

 

1.  Share Holders  

Para pemegang saham merupakan pemilik perusahaan dalam 

struktur organisasi. Para pemegang saham memiliki hak dan 

kewajiban yang diakomodasi dalam pelaksanaan rapat umum 

pemegang saham yang merupakan kekuasaan tertinggi perusahaan 

dimana dalam pelaksanaan rapat umum tersebut akan ditentukan arah 

dan kebijakan perusahaan serta pertanggungjawaban manajemen 

dalam pelaksanaan operasionalnya . 

 

2.  Commisioner Board 

Dewan komisaris merupakan dewan pengawas dalam hal ini komisaris 

memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

keputusan para pemegang saham yang dilapangan harus dilaksanakan oleh 

direktur utama yang garis besarnya adalah mengacu kepada keputusan para 

pemegang saham.  

 

3. President Director 

Direktur utama perusahaan bertanggungjawab atas keseluruhan operasi 

perusahaan baik yang bersifat operasional maupun non operasional  direktur 

utama dapat melakukan segala sesuatu berkaitan dengan operasional 

perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang 

sesungguhnya namun demikian hal tersebut harus tetap mengacu pada hasil 
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keputusan RUPS sebagai rujukan dan dalam hal-hal tertentu menyangkut 

sesuatu yang luar biasa Direktur utama dapat berkoordinasi dengan komisaris 

dalam pengambilan keputusan. 

 

4.  Chief Financial Office 

CFO (Chief Financial Officer) adalah kepala pejabat keuangan yang 

bertanggung jawab untuk mengarahkan penanggulangan berbagai jenis risiko 

finansial (financial risk management) yang dihadapi perusahaan, melakukan 

aktivitas koordinasi di Direktorat Keuangan, mengkoordinasi aktivitas sinergi 

untuk mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh usaha 

perusahaan.  

 

5. HRD Director 

Director Of Human Resources Development bertanggungjawab untuk 

merencanakan, mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan SDM, 

mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan fungsi manajemen SDM di 

seluruh perusahaan agar dapat menunjang dan meningkatkan kinerja SDM 

dalam mencapai target perusahaan serta bertanggung jawab atas aktivitas 

operasional kantor dan melakukan pemeliharaan asset fisik kantor serta 

bekerjasama dengan operasional dan keuanga nuntuk melakukan pengelolaan 

anggaran atas biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lain yang terkait. 
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6. Operational Director 

Direktur operasional bertanggungjawab untuk melaksanakan 

operasi perusahaan dalam hal ini Direktur operasional melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan operasi pada portofolio bisnis yang 

dimiliki oleh perusahaan (divisi building manajemen, divisi jasa 

keamanan, divisi jasa kebersihan dan divisi jasa MEP) selain itu 

Direktur operasional juga bertanggungjawab untuk mengkoordinir 

seluruh area manager yang menjadi cakupan operasional perusahaan. 

 

5.2      Karakteristik Data Kuesioner 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Barru Barokah Property, jumlah 

kuesioner yang dibagikan sebanyak 35 kuesioner kepada karyawan PT. Barru 

Barokah Property mulai dari staf, supervisor sampai manajer. Untuk mengetahui 

gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti, maka dilakukan 

pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Data yang merupakan 

jawaban responden dianalisis dengan bantuan progran SPSS 22 dengan teknik 

analisis data.  
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Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dapat dilihat pada tabel 5.1 

berikut ini: 

Tabel 5.1 

Karakteristik Data Kuesioner 

No. Keterangan Jumlah 

1. Total kuesioner yang dibagikan 35 

 a. Staff (produksi, sekretaris, manajemen pembangunan) 19 

 b. Supervisor (Staff akuntansi, staff keuangan, pajak, 

pengembangan bisnis) 

15 

 c. (Manajer) Kepala eksekutif, manajer pemasaran, kepala 

produksi, kepala penjualan, manajer gedung, mnajer akuntansi, 

manajer keuangan dan HRD 

1 

2. Total kuesioner yang kembali 35 

3. Total kuesioner yang tidak kembali - 

4. Total kuesioner yang dapat diolah 35 

5. Total kuesioner yang tidak dapat diolah - 

 Persentase kuesioner 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

  Pada tabel 4. 1 dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang dibagikan 

sejumlah 35 kuesioner yang terdiri dari 19 orang bagian staf, 15 orang bagian 

supervisor dan 1 orang manajer. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 35 dan 

semua data diisi dengan lengkap sehingga semuanya dapat diolah. 
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 Adapun analisis identitas responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

5.2.1 Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

5.2 berikut : 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 21 60.0 60.0 60.0 

Perempuan 14 40.0 40.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

           Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 5. 2 menjelaskan bahwa jumlah responden yang berjenis laki-laki 

sebanyak 21 responden (60%) sedangkan jumlah responden yang berjenis 

perempuan sebanyak 14 responden (40%). Hal ini menjelaskan bahwa jumlah 

responden lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. 
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5.2.2 Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan 

  Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.3 

berikut : 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 27 77.1 77.1 77.1 

S2 7 20.0 20.0 97.1 

S3 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

  Sumber : Data primer yang diolah 

Pada tabel 5.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden 

berdasarkan pendidikan terakhir terdiri dari jenjang pendidikan S1 yaitu sebanyak 

27 responden (77,1%), jenjang pendidikan S2 yaitu sebanyak 7 responden (20%) 

dan jenjang pendidikan S3 yaitu sebanyak 1 responden (2,9%). Hal ini 

menjelaskan bahwa jumlah responden pada karyawan PT. Barru Barokah Property 

sebagian besar berpendidikan S1. Hal ini berdampak baik bagi perusahaan 

disebabkan memiliki karyawan yang jenjang pendidikannya berkualitas yang 

dapat menimbulkan ide-ide yang kreatif, inovasi dan inovatif serta inspiratif 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
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5.2.3 Deskriptif Responden Berdasarkan Divisi Kerja 

  Deskriptif responden berdasarkan divisi kerja dapat dilihat pada tabel 5.4 

berikut : 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Divisi Kerja 

Divisi Kerja 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Manager 1 2.9 2.9 2.9 

Supervisor 15 42.9 42.9 45.7 

Staf 19 54.3 54.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

     Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling 

banyak adalah staf yaitu sebanyak 19 responden (35%), sebagai manager 

sebanyak 1 responden (2,9%) dan supervisor sebanyak 15 responden (42,9%). 
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5.2.4 Deskriptif Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja 

  Deskriptif responden berdasarkan pengalaman kerja dapat dilihat pada 

tabel 5.5 berikut : 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja 

Pengalaman Kerja 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 1 Tahun 3 8.6 8.6 8.6 

1-5 Tahun 19 54.3 54.3 62.9 

> 5 Tahun 13 37.1 37.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

    Sumber : Data primer yang diolah 

Untuk responden berdasarkan pengalaman kerja dalam menjalani posisi 

jabatan saat ini pada saat penelitian didapatkan hasil bahwa jumlah responden 

yang menempati posisi jabatan kurang dari 1 tahun sebanyak 3 responden (8,6%) , 

responden yang menajalani posisi jabatan 1-5 tahun terdiri dari 19 responden 

(54,3%) dan jumlah responden yang menjalani posisi jabatan lebih dari 5 tahun 

sebanyak 13 responden (37,1%). Ini menunjukkan bahwa lamanya pengalaman 

kerja bagi karyawan PT. Barru Barokah Property tidak menjadi alasan bahwa 

karyawan tersebut tidak dapat ikut dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

lamanya karyawan bekerja dalam perusahaan juga sangat berdampak baik bagi 

perusahaan karena telah banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama 

bekerja baik pengalaman buruk maupun pengalaman yang baik sehingga 
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pengalaman yang buruk tidak akan terjadi lagi dalam perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

5.3 Hasil Uji Penelitian 

5.3.1 Hasil Pengukuran Skala 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

skala likert. skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban 

dengan pilihan sebagai berikut : 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Ragu – ragu atau Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

Skala Likert dikatakan ordinal karena pernyataan sangat setuju mempunyai 

tingkat atau preferensi yang “lebih tinggi” dari setuju, dan setuju “lebih tinggi” 

dari “ragu-ragu” (Imam Ghozali, 2011:47). Angka index dalam skala likert = 

Rensis Likert yaitu sebagai berikut: 0 – 19,99 (sangat tidak setuju), 20 – 39,99 

(tidak setuju), 40 – 59,99 (netral), 60 – 79,99 (setuju), 80 – 100 (sangat setuju). 

Adapun rumus index % yaitu : 

Rumus index % =  
Total  Skor

Y
 × 100 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (angka tertinggi 5) 

X = Skor terendah likert x jumlah responden (angka terendah 1) 
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Adapun jumlah skor tertinggi berdasarkan tingkat preferensi jawaban 

sangat setuju yaitu 5 x 989 = 4.945, sedangkan tingkat preferensi jawaban sangat 

tidak setuju yaitu 1 x 989 = 989. Jadi, apabila jumlah jawaban responden 

diperoleh angka 3.372 maka penilaian human capital, structural capital dan 

customer capital  terhadap kinerja perusahaan yaitu dapat dihasilkan dengan 

menggunakan rumus index % berikut ini : 

Rumus index % =  
Total  Skor

Y
 × 100 

     = 
3.372

4.945
 × 100 

     = 68% 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden untuk 

variabel human capital, structural capital, custumer capital dan kinerja 

perusahaan yaitu setuju karena memiliki nilai 68%. 

 

5.3.2 Uji Kualitas Data 

5.3.2.1 Uji Validitas 

Validitas menurut Zainal Arifin (2012) adalah suatu derajat 

ketepatan/kelayakan instrument yang digunakan untuk mrngukur apa yang akan 

diukur. Sedangkan menurut Sukardi (2009), validitas adalah derajat yang 

menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas di lakukan untuk membandingkan rtabel untuk degree of 

fredoom (df)=n-2 dimana n adalah jumah sample. Uji signifikasi dilakukan 
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dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, jika r hitung > r tabel dan 

bernilai positif, maka variabel tersebut valid sedangkan jika r hitung < r tabel, 

maka variabel tersebut tidak valid (Ghozali, 2011:52-53). R tabel dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus df = N-2, jumlah responden dalam penelitian ini 

yaitu 35 responden,  jadi df = 35-2 = 33, r (0,05;33) = 0,3338. Uji validitas dalam 

penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan analisis butir dengan 

menggunakan metode uji statistik cronbach alpha (a). Nilai alpha yang di 

dapatkan kemudian dibandingkan dengan nilai batas reliabilitas minimum, yaitu 

0,6, jika nilai cronbach alpha yang di dapatkan > 0, 6, maka nilai tersebut dapat di 

percaya keandalannya (Dwi prayitno, 2010:32).  

 

1. Uji Validitas Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Human Capital 

Human capital dapat menunjukkan hasil uji validitas dengan 

menggunakan SPSS versi 22 berikut ini : 

Tabel 5.6 

Hasil Uji Validitias Human Capital 

Item  

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

R Tabel Signifikansi Keterangan 

HC1 0,686 0,3338 0,000 Valid 

HC2 0,637 0,3338 0,000 Valid 

HC3 0,785 0,3338 0,000 Valid 

HC4 0,641 0,3338 0,000 Valid 

HC5 0,760 0,3338 0,000 Valid 

        Sumber : Data primer yang diolah 
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Pernyataan yang disampaikan pada variabel human capital  ini ada 

5 pernyataan melalui hasil penghitungan SPSS diatas terlihat bahwa 

seluruh butir pernyataan memiliki kriteria valid untuk semua pernyataan data 

kuesioner. Ini dilihat dari nilai pearson correlation untuk pernyataan pertama 

sebanyak 0,686, sedangkan pernyataan kedua menghasilkan nilai 0,637, 

pernyataan ketiga 0,785, pernyataan keempat 0,641 dan pernyataan kelima 

sebesar 0,760, masing-masing memiliki nilai diatas R tabel yaitu sebesar 0,3338. 

2. Uji Validitas Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Struktural 

Capital 

Hasil uji validitas structural capital dapat diuji dengan menggunakan SPSS 

versi 22 berikut ini : 

Tabel 5.7 

Hasil Uji Validitias Struktural Capital 

Item  

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

R Tabel Signifikansi Keterangan 

SC1 0,729 0,3338 0,000 Valid 

SC2 0,783 0,3338 0,000 Valid 

SC3 0,716 0,3338 0,000 Valid 

SC4 0,792 0,3338 0,000 Valid 

SC5 0,796 0,3338 0,000 Valid 

            Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil uji validitas structural capital menjelaskan bahwa masing-masing 

pertanyaan memiliki nilai pearson correlation yang lebih besar dari nilai R tabel 

sehingga semua pernyataan untuk variabel structural capital dikatakan valid. 

Hasil valid tersebut dapat bermakna bahwa semua pernyataan-pernyataan dalam 
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penelitian dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data untuk mengukur 

variabel penelitian tersebut. 

3. Uji Validitas Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Customer 

Capital 

Customer capital dapat menunjukkan hasil uji validitas dengan 

menggunakan SPSS versi 22 berikut ini : 

Tabel 5.8 

Hasil Uji Validitias Customer Capital 

Item  

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

R Tabel Signifikansi Keterangan 

CC1 0,723 0,3338 0,000 Valid 

CC2 0,554 0,3338 0,001 Valid 

CC3 0,404 0,3338 0,016 Valid 

CC4 0,670 0,3338 0,000 Valid 

CC5 0,794 0,3338 0,000 Valid 

           Sumber : Data primer yang diolah 

Pada tabel 5.8 diatas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

untuk customer capital valid karena masing-masing memiliki nilai pearson 

correlation di atas nilai R tabel. Ini membuktikan bahwa seluruh item pernyataan 

yang dibuat dinilai layak dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian. 
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4. Uji Validitas Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Kinerja 

Perusahaan 

Kinerja Perusahaan dapat menunjukkan hasil uji validitas dengan 

menggunakan SPSS versi 22 berikut ini : 

Tabel 5.9 

Hasil Uji Validitias Kinerja Perusahaan 

Item  

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

R Tabel Signifikansi Keterangan 

KP1 0,600 0,3338 0,000 Valid 

KP2 0,688 0,3338 0,000 Valid 

KP3 0,807 0,3338 0,000 Valid 

KP4 0,739 0,3338 0,000 Valid 

KP5 0,901 0,3338 0,000 Valid 

KP6 0,775 0,3338 0,000 Valid 

           Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil uji validitas kinerja perusahaan bahwa item pernyataan 

1 valid karena memiliki nilai pearson correlation 0,600 yang lebih besar dari  

nilai R tabel 0,3338, item pernyataan 2 variabel kinerja perusahaan memiliki nilai 

pearson correlation 0,688 sedangkan nilai R tabel 0,3338, item pernyataan 3 nilai 

pearson correlation 0,807, item pernyataan 4 nilai pearson correlation sebesar 

0,739, item pernyataan 5 nilai peasron correlation 0,901 dan item pernyataan 6 

memiliki nilai pearson correlation sebesar 0,775. 
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5.3.2.2 Uji Reliabilitas 

Realibitas adalah suatu konsistensi bila mana tes tersebut diuji berkali-kali 

hasilnya tetap sama. Menurut Sudjana (2005:160) realibilitas alat penilaian adalah 

ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, 

kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif 

sama.  Pengujian realibilitas menunjukan seberapa besar suatu instrumen tersebut 

dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Metode yang 

digunakan adalah metode Alpha Cronbach. Nilai alpha yang di dapatkan 

kemudian dibandingkan dengan nilai batas reliabilitas minimum, yaitu 0,6, jika 

nilai cronbach alpha yang di dapatkan > 0,6, maka nilai tersebut dapat di percaya 

keandalannya (Dwi prayitno, 2010:32). Suatu kuesiner dikatakan reliabel jika 

jawaban dari kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  
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 Adapun hasil uji realibilitas dapat dilihat berikut ini: 

1. Uji Reliabilitas Butir-butir Pernyataan Variabel Human Capital 

Pengujian atas butir-butir pernyataan pada variabel human 

capital dapat dilihat melalui SPSS dihasilkan data sebagai berikut :  

Tabel 5.10 

Hasil Uji Reliabilitas Human Capital 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.778 .846 6 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

HC1 4.49 .562 35 

HC2 4.29 .519 35 

HC3 4.54 .657 35 

HC4 4.40 .604 35 

HC5 4.31 .530 35 

Total 22.03 2.022 35 

 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua butir 

pernyataan mempunyai koefisien croanbach’s alpha lebih besar dari 0,6 

yaitu sebesar 0,778. sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur 

masing-masing butir dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa 

kuesioner yang digunakan untuk kuisioner pada variabel human capital 

adalah  merupakan kuesioner yang handal. 
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2. Uji Reliabilitas Butir-butir Pernyataan Variabel Struktural Capital 

Kuesioner pada variabel structural capital meliputi butir-butir 

pernyataan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang nyata 

dari para pegawai terkait dengan kinerja perusahaan pada PT. Barru 

Barokah Property. Pengujian reliabilitas untuk butir pernyataan pada 

variabel  structural capital, menghasilkan data sebagai berikut :  

Tabel 5.11 

Hasil Uji Reliabilitas Struktural Capital 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.794 .892 6 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SC1 4.46 .561 35 

SC2 4.49 .742 35 

SC3 4.49 .507 35 

SC4 4.49 .702 35 

SC5 4.66 .482 35 

Total 22.57 2.292 35 

 

Pada tabel 5.11 menunjukkan Hasil uji reliabilitas bahwa semua butir 

pernyataan yang digunakan pada variabel struktural capital mempunyai 

croanbach’s alpha yang lebih besar dari 0,6 yaitu 0,794 sehingga dapat 
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dikatakan semua konsep pengukur masing-masing butir dari kuesioner 

adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam   

kuesioner untuk variabel struktural capital adalah quisioner yang handal. 

3. Uji Reliabilitas Butir-butir Pernyataan Variabel Customer Capital 

Adapun hasil uji reliabilitas customer capital dapat di uji dengan 

menggunakan SPSS versi 22 berikut ini : 

Tabel 5.12 

Hasil Uji Reliabilitas Customer Capital 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.746 .781 6 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

CC1 4.80 .406 35 

CC2 4.63 .490 35 

CC3 4.69 .471 35 

CC4 4.66 .482 35 

CC5 4.71 .458 35 

Total 23.49 1.442 35 

 

Customer capital dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0,746, yaitu lebih besar dari 0,6, sehingga dapat 

dikatakan semua  butir kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa 
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kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu kuisioner yang 

disebarkan kepada para responden terkait dengan pernyataan-pernyataan 

untuk variabel  customer capital pada pegawai PT. Barru Barokah 

Property adalah merupakan kuesioner yang handal dalam pelaksanaan 

penelitian ini. Sehingga hasil yang didapatkan  dari kuisioner tersebut 

dapat dilanjutkan sebagai dasar analisis-analisis penelitian selanjutnya. 

4. Uji Reliabilitas Butir-butir Pernyataan Variabel Kinerja Perusahaan 

Hasil pengujian reliabilitas atas kuisioner pada variabel Kinerja  

perusahaan menghasilkan data-data sebagai berikut :  

Tabel 5.13 

Hasil Uji Reliabilitas Kinerja Perusahaan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.790 .899 7 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KP1 4.63 .490 35 

KP2 4.63 .490 35 

KP3 4.71 .458 35 

KP4 4.83 .382 35 

KP5 4.71 .458 35 

KP6 4.71 .458 35 

Total 28.26 2.034 35 
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Pada tabel 5.13 dapat disimpulkan bahwa nilai croanbach’s alpha variabel 

kinerja perusahaan sebanyak 0,790. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan reliabel karena memiliki nilai croanbach’s alpha lebih dari 0,6. 

sehingga dapat dikatakan semua  butir  kuesioner  dalam variabel kinerja 

perusahaan merupakan kuesioner yang handal. 

 

5.3.3 Uji Asumsi Klasik 

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya 

masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat asumsi klasik 

maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih 

terdapat adanya masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah 

revisi model ataupun penyembuhan untuk menghilangkan masalah 

tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan berikut ini. 

5.3.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian 

normalitas dilakukan terhadap residual regresi. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan grafik P-P Plot. Data yang normal adalah data yang 

membentuk titik-titik yang menyebar tidak jauh dari garis diagonal. Hasil 

analisis regresi linier dengan grafik normal P-P Plot terhadap residual 

error model regresi diperoleh sudah menunjukkan adanya pola grafik yang 
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normal, yaitu adanya sebaran titik yang berada tidak jauh dari garis 

diagonal. 

 

Gambar 5.2 Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebaran data 

berdistribusi nomal karena titi-titik menyebar disekitar garis diagonal. 

5.3.3.2 Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), yakni dengan 

melihat dari nilai tolerance, dan lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebasnya. Model regresi bebas dari problem multiko adalah mempunyai nilai VIF 
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disekitar angka 1dan angka tolerance mendekati 1 (Ghozali, 2001). Selain itu,  

multikolonieritas juga tidaka kan terjadi jika nilai tolerance tidak leih kecil dari 

0,1 dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10. 

Tabel 5.14 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.207 5.718  .736 .467      

Human Capital .601 .129 .597 4.645 .000 .535 .641 .588 .968 1.033 

Struktural 

Capital 
.419 .114 .472 3.688 .001 .384 .552 .466 .978 1.022 

Customer 

Capital 
.058 .180 .041 .323 .749 .086 .058 .041 .985 1.015 

a. Dependent Variable: Kinerja Perusahaan 

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa variabel human capital, 

structural capital dan customer capital tidak terjadi multikolonieritas karena 

masing-masing memiliki nilai tolerance tidak lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF 

yang tidak lebih dari 10. Dimana human capital memiliki nilai tolerance sebanyak 

0,968 dan nilai VIF 1,033, sementara structural capital memiliki nilai tolerance 

0,978 dan nilai VIF 1,022, sedangkan customer capital memiliki nilai tolerance 

0,985 dan nilai VIF sebesar 1,015.  

5.3.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain (Imam Ghozali, 2013: 139). Uji heteroskedastisitas terjadi 

apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur seperti 

mengumpul ditengah, bergelombang atau melebar kemudian menyempit. Dan uji 

heteroskedastisitas tidak terjadi jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik 

yang menyebar diaats dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. gejala 

heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan grafik antara 

nilai prediksi variabel dependen dengan variabel indepeden. Dari 

scatterplots dibawah ini terlihat titiktitik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y, hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan 

pengujian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Dari hasil uji heteroskrdastitas dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena tidak  terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu 

yang teratur seperti mengumpul diatas, ditengah dan dibawah saja, bergelombang 

atau melebar kemudian menyempit dan tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik 

yang menyebar diaats dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. 

 

5.3.4 Analissi Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini 

dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh variabel  

human capital, structural capital dan customer capital secara parsial 

maupun secara bersama-sama terhadap kinerja perusahaan pada PT. Barru 

Barokah Property. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS for Windows versi 

23.  
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Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 

selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya dijelaskan pada Tabel 

5.17 berikut ini : 

Tabel 5.15 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

    Sumber : Data primer yang diolah 

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut 

dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 4,207 + 0,601X1 + 0,419X2 + 0,058X3 

Persamaan regresi tersebut dapat dejelaskan sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar 4,207 memiliki arti jika variabel X1, X2 dan X3 

tidak terdapat perubahan maka nilai kinerja perusahaan adalah sebesar 

4,207 

b. Koefisien regresi variabel human capital  mempunyai arah positif 

dalam pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Nilai koefisien sebesar 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.207 5.718  .736 .467      

Human 

Capital 
.601 .129 .597 4.645 .000 .535 .641 .588 .968 1.033 

Struktural 

Capital 
.419 .114 .472 3.688 .001 .384 .552 .466 .978 1.022 

Customer 

Capital 
.058 .180 .041 .323 .749 .086 .058 .041 .985 1.015 

a. Dependent Variable: Kinerja Perusahaan 
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0,601 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan senilai satu 

satuan dalam variabel x1 maka y atau kinerja perusahaan akan 

bertambah sebesar 0,601 

c. Koefisien regresi variabel structural capital mempunyai arah positif 

dalam pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Nilai koefisien sebesar 

0,419 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan senilai satu 

satuan dalam variabel x2 maka y atau kinerja perusahaan akan 

bertambah sebesar 0,419 

d. Koefisien regresi variabel customer capital mempunyai arah positif 

dalam pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Nilai koefisien sebesar 

0,058 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan senilai satu 

satuan dalam variabel x3 maka y atau kinerja perusahaan akan 

bertambah sebesar 0,058. 

5.3.4.1 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikatnya. adapun tingkat signifikansi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 5% atau 0,05.  
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Tabel 5.16 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

    Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi R. Square  yang diperoleh sebesar 0,504. Hal ini berarti 50,4 

%  kinerja perusahaan dipengaruhi oleh human capital, structural capital 

dan customer capital sedangkan sisanya yaitu 49,6% kinerja perusahaan  

dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

5.3.5 Hasil Uji Hipotesis 

5.3.5.1 Uji Simultan (Uji f) 

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Hasil uji ini ditunjukkan dari 

hasil tabel anova untuk model (1) dan (2). Untuk mengetahui signifikansi analisis 

jalur kita bandingkan nilai probabilitas dengan nilai probabilitas signifikansi. Uji 

F ini bermakna jika F Hitung > F Tabel dengan nilai signifikansi < 0,05, dengan 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .710

a
 

.504 .456 1.500 .504 10.498 3 31 .000 2.057 

a. Predictors: (Constant), Customer Capital, Struktural Capital, Human Capital 

b. Dependent Variable: Kinerja Perusahaan 
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demikian hasilnya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dimana Ho yaitu human 

capital, structural capital dan customer capital secara simultan tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan Ha yaitu human 

capital, structural capital dan customer capital secara simultan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.  

Tabel 5.17 

Hasil Uji Simultan (Uji f) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70.898 3 23.633 10.498 .000
b
 

Residual 69.788 31 2.251   

Total 140.686 34    

a. Dependent Variable: Kinerja Perusahaan 

b. Predictors: (Constant), Customer Capital, Struktural Capital, 

Human Capital 

         Sumber : Data primer yang diolah 

Pada tabel diatas menunjukkan nilai F hitung =10,498  sedangkan F 

tabel untuk n 35 dengan df1=k-1=2  dimana k adalah jumlah seluruh 

variabel (3variabel) dikurang dengan variabel dependent (1 variabel) dan  

df2=n- k=32  dimana n adalah sebanyak 35 dikurang dengan k (3) adalah 

pada titik nilai F tabel sebesar 3,29 hasil ini menunjukkan nilai F hitung 

lebih besar dari nilai F tabel  untuk itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 
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pengaruh antara variabel-variabel x secara bersama-sama terhadap  

variabel  Y (Kinerja Perusahaan).   

Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai signifikansi di 

bawah 0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-sama  human capital dan 

structural capital serta customer capital mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

5.3.5.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

(human capital, structural capital dan customer capital) secara parsial 

berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen (kinerja perusahaan). 

Apabila t Hitung > t Tabel atau sig < 0,05 maka hasilnya Ho ditolak dan Ha 

diterima. (model regresi signifikan), dan sebaliknya. Ho yaitu human capital, 

structural capital dan customer capital secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja organisasi sedangkan Ha yaitu human capital, 

structural capital dan customer capital secara parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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Tabel 5.18 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.207 5.718  .736 .467      

Human 

Capital 
.601 .129 .597 4.645 .000 .535 .641 .588 .968 1.033 

Struktural 

Capital 
.419 .114 .472 3.688 .001 .384 .552 .466 .978 1.022 

Customer 

Capital 
.058 .180 .041 .323 .749 .086 .058 .041 .985 1.015 

a. Dependent Variable: Kinerja Perusahaan 

       Sumber : Data primer yang diolah 

Untuk menguji keberartian model regresi untuk masing-masing 

variabel secara parsial dapat diperoleh dengan menggunakan uji t. Berikut 

akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial 

1. Variabel Human Capital 

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel human capital 

menunjukkan nilai t = 4,645  sedangkan nilai t tabel untuk n 35 adalah 

sebesar 2,030  dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel 

sehingga terbukti bahwa terdapat pengaruh antara variabel human capital 

dengan kinerja perusahaan,  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa 

human capital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini berarti hipotesis 1 diterima atau Ho ditolak dan Ha 
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diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa human capital 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Semakin baik human capital yang dikembangkan oleh perusahaan akan 

semakin meningkatkan  kinerja perusahaan  sebaliknya semakin tidak baik 

human capital yang dikembangkan maka semakin rendah pula kinerja 

perusahaan  yang dicapai. 

2. Variabel Structural Capital 

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel structural capital  

menunjukkan nilai t = 3,688 sedangkan nilai t tabel untuk n 35 adalah 

sebesar 2,030 dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel 

sehingga terbukti bahwa terdapat pengaruh antara variabel structural 

capital dengan kinerja perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001< 

0,05.  

Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan 

bahwa structural capital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan.  Hal ini berarti hipotesis  diterima atau ho ditolak dan ha 

diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa structural capital 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Semakin baik structural capital yang dimiliki perusahaan maka akan 

semakin baik kinerja perusahaan, sebaliknya semakin rendah nilai 

structural capital maka akan mengakibatkan semakin rendah pula nilai 

kinerja perusahaan. 

 



83 
 

3. Variabel Customer Capital 

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel customer capital  

menunjukkan nilai t = 0,323 sedangkan nilai t tabel untuk n 35 adalah 

sebesar 2,030 dengan demikian nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel 

sehingga terbukti bahwa terdapat pengaruh antara variabel customer 

capital dengan kinerja perusahaan  dengan nilai signifikansi sebesar 0,749 

> 0,05. Dengan nilai signifikansi di atas 0,05 tersebut menunjukkan bahwa 

customer capital tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini berarti hipotesis ditolak. Atau ho diterima dan ho ditolak.  

Arah koefisien regresi positif berarti bahwa customer capital memiliki 

pengaruh positif namun tidak  signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Semakin baik customer capital akan semakin meningkatkan kinerja 

yang dapat dicapai oleh perusahaan, dan jika customer capital  yang 

dibangun semakin menurun atau semakin buruk maka akan berpengaruh 

menurunkan kinerja perusahaan meskipun perubahannya tidak begitu 

masif atau signifikan.   

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

5.4  Pembahasan 

5.4.1 Pengaruh  Human Capital  Terhadap Kinerja Perusahaan 

Penelitian ini membuktikan bahwa human capital berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan hasil ini sejalan 

dengan peneitian yang dilakukan oleh Haeruddin (2018) yang 

membuktikan bahwa human capital berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Azzahra (2016) yang menganalisis pengaruh 

intelektual capital yang salah satu variabelnya adalah human capital dalam 

penelitian ini dibuktikan bahwa human capital berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kinerja.  

Eny Endah Pujiastuti dan R. Heru Kristanto HC (2012) juga meneliti 

tentang human capital, social capital dan pengarunya terhadap kinerja perusahaan 

(Study pada Bank Sleman) hasil penelitian menunjukkan human capital 

mempunyai pengaruh dan hubungan positif dengan kinerja organisasi dan social 

capital mempunyai pengaruh dan hubungan positif dengan kinerja organisasi. 

Selain itu Rizqi Zulmiati (2012), juga meneliti pengaruh intellectual capital 

terhadap kinerja perusahaan didapatkan hasil bahwa human capital memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap customer capital serta kinerja 

perusahaan. 

Secara teoritik human capital merupakan salah satu kunci sukses 

bagi setiap organisasi manusia merupakan faktor produksi paling fital  yang 

dimiliki oleh perusahaan  dan sampai dengan saat ini perdebatan tentang posisi 
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manusia dalam perusahaan masih terus berlanjut dan sangat dinamis  mulai dari 

manusia yang dianggap sebagai asset utama kemudian berkembang menjadi mitra  

dan banyak yang mengganggap manusia juga sebagai modal, seluruh anggapan itu 

semakin mengukuhkan bahwa manusia merupakan salah satu faktor penting bagi 

tumbuh kembangnya perusahaan. Dengan demikian upaya untuk mengembangkan 

human capital merupakan salah satu program perusahaan yang menjadi concern 

setiap perusahaan saat ini. (Hidayat & Latief : 2018) . 

Gaol, (2014:696), juga menjelaskan bahwa modal manusia adalah 

pengetahuan, keahlian, kemampuan dan keterampilan yang  menjadikan manusia  

(karyawan)  sebagai modal atau aset perusahaan. Jika perusahaan memperlakukan 

karyawan sebagai modal maka  perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar  dibandingkan hanya  memperlakukan karyawan sebagai sumber daya. 

Hal ini didasarkan bahwa dengan  menganggap karyawan sebagai  modal yang 

memiliki pengetahuan, keahlian dan  keterampilan maka manusia yang bekerja di 

suatu perusahaan dapat menjalankan  sumber daya lainnya seperti uang, mesin, 

material serta data dan informasi (Gaol 2014:696). 

Wealthery (2003) dalam Endri (2010) mengatakan terdapat dua kekuatan 

utama mengapa pengukuran human capital menjadi pusat perhatian utama di 

komunitas bisnis. Pertama adalah kompetisi dalam lingkungan bisnis sebagai 

akibat globalisasi perdagangan dan perkembangan beberapa sector kunci seperti 

telekomunikasi, transportasi, dan jasa-jasa keuangan. Kedua, perkembangan 

teknologi informasi yang sangat cepat terutama setelah kemunculan internet. 
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Kedua perkembangan ini secara dramatis telah merubah struktur bisnis dan 

mendorong intangibles asset memegang peranan penting bagi perusahaan. 

Kesadaran akan pentingnya pengembangan human capital menjadikan PT. 

Barru Barokah Property menempuh strategi pengembangan sumber daya manusia 

perusahaan secara terintegrasi dengan program pencapaian visi dan misi 

perusahaan. Pengembangan human capital dilaksanakan dengan tahapan atau 

jenjang yang tersistem dimulai dari pengembangan tingkat bawah yang dikenal 

dengan istilah basic management program (BMP) kemudian pada level supervisor 

melalui pendidikan Supervisory management Program (SMP) di level manajemen 

tingkat menengah melalu Midle Management Program (MMP) dan untuk 

manajemen puncak melelaui program General Manager Program (GMP)  semua 

program ini dihubungakan dengan insentif dan remunerasi perusahaan secara 

tersistem. sistem pengembangan tersebut dilaksanakan sebagai konsep strategi 

pengembangan human capital dalam lingkungan Bosowa Group yang 

dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggungjawab dalam pengembangan human 

capital yaitu Bosowa Management Development Institute (BMDI). 

 Strategi pengembangan human capital pada PT. Barru Barokah Property 

selain dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan maka dalam prakteknya di 

lapangan kegiatan human capital dalam hal ini karyawan secara operasional 

diarahkan melalui sistem Human Resources Information System (HRIS) dimana 

melalui konsep ini kegiatan karyawan mulai dari absensi, ijin, permintaan cuti, 

lembur, rembursment dan pelaporan hasil kerja dilaksankan secara terintegrasi 

dan dihubungkan dengan penggajian, reward and punishment. 
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Fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa strategi pengembangan human 

capital pada PT. Barru Barokah Property diikuti dengan kesadaran karyawan yang 

ditunjukkan melalui dukungan karyawan terhadap sistem yang dikembangkan 

oleh perusahaan  fakta-fakta lapangan tersebut dibuktikan melalui penelitian ini 

dan menunjukkan bahwa strategi pengembangan  human capital yang merupakan 

salah satu  variabel dalam intellectual capital  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

5.4.2 Pengaruh Structural Capital  Terhadap  Kinerja Perusahaan 

Penelitian ini membuktikan bahwa structural capital berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra (2016) yang membuktikan 

bahwa structural capital berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja.  

Hubungan antara structural capital dengan kinerja secara teoritik  

dikembangkan melalui fakta  bahwa structural capital merupakan  sarana dan 

prasarana yang mendukung organisasi untuk menciptakan kinerja yang 

optimum, meliputi kemampuan organisasi menjangkau pasar, hardware, 

software, database, struktur organisasi, patent, trademark, dan segala 

kemampuan organisasi untuk mendukung produktivitas karyawan (Bontis,dalam 

Azzahra  : 2016).  

Argumentasi teoritis tersebut menunjukkan bahwa tanpa dukungan 

infrastruktur yang memadai maka organisasi tidak akan dapat mencapai kinerja 
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sesuai dengan yang diharapkan berangkat dari argumentasi tersebut  

pengembangan structural capital pada PT. Barru Barokah Property 

dilaksanakan melalui pengembangan company image dimana dalam 

pengembangan tersebut PT. Barru Barokah Property dalam operasionalnya 

menggandeng atau bekerjasama dengan perusahaan yang telah eksis dan 

memiliki nama yang baik sebelumnya seperty Procon, Collier dan Jhon Lange 

Lasale (JLL) dimana hal tersebut merupakan strategi jangka panjang melalui 

kerja sama tersebut akan terjadi transfer knowledge dan transfer tekhnologi 

untuk pengembangan perusahaan secara lebih confident kedepan. teknologi 

informasi dapat sangat membantu dalam mengatur informasi, tetapi hal yang 

terpenting adalah usaha-usaha yang tegas dan jelas untuk menemukan ilmu 

pengetahuan yang berguna. Kesempurnaan suatu pekerjaan dalam sebuah 

organisasi datang dari kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih 

bersangkutan dengan ilmu pengetahuan. 

Selain itu secara structural PT. Barru Barokah Property menempatkan 

divisi khusus yaitu divisi Business Development yang merupakan lembaga 

khusus  yang bertanggungjawab untuk memikirkan pengembangan perusahaan 

saat ini dan masa yang akan datang melalui Business Development dirancang 

strategi-strategi keunggulan bersaing peningkatan brand image dan technology 

awareness yang kesemuanya adalah untuk mendukung keunggulan structural 

bagi perusahaan. 

Upaya-upaya tersebut secara empiris telah meningkatkan kesadaran 

para anggota organisasi yang terlihat dari kemampuan organisasi dalam 
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beradaptasi dengan tuntutan dan kemajuan jaman salah satunya adalah 

kemampuan PT. Barru Barokah Property sebagai operator gedung strata title 

pertama di kota Makassar yaitu Menara Bosowa.  fakta keberhasilan tersebut 

dibuktikan melalui penelitian ini yang membuktikan bahwa structural capital 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

5.4.3 Pengaruh Customer Capital  Terhadap Kinerja Perusahaan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa customer capital berpengaruh 

secara positif terhadap kinerja perusahaan tetapi pengaruh tersebut tidak 

signifikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Azzahra (2016) yang menghasilkan penelitian dengan menyimpulkan jika 

customer capital berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Perbedaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan Azzahra (2016)  terletak pada kelompok customer yang dimiliki 

oleh perusahaan. Pada penelitian terdahulu tersebut customer yang 

dimiliki oleh perusahaan adalah seluruhnya berasal dari customer eksternal 

yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Fakta secara empiris 

menunjukkan bahwa sebagian besar customer yang dimiliki oleh PT. 

Barru Barokah Property adalah customer yang berasal dari internal group 

perusahaan.   

Customer yang dihadapi oleh PT. Barru Barokah Property adalah 

customer yang given permasalahan yang terjadi pada sebagian customer 

yang given keberadaannya adalah merupakan akibat dari directive policy 
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yang diambil oleh korporasi dalam kontek yang seperti ini antara 

konsumen dan produsen berada pada ikatan yang semu saling menjaga 

pada kepentingan serta budaya yang dikembangkan oleh korporasi.  

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian 

menunjukkan bahwa antar customer perusahaan saling kenal karena 

memang mereka satu group sehingga dengan demikian sangat jelas terlihat 

service yang diberikan oleh perusahaan tetap diterima dengan baik. di satu 

sisi adanya customer yang given tersebut tidak memberikan tantangan 

yang lebih bagi perusahaan selayaknya dilakukan oleh perusahaan lain 

yang harus dengan sungguh-sungguh mempertahankan konsumen dalam 

bingkai service excellence.  

Fakta tersebut yang dibuktikan dalam penelitian ini jika dalam kasus 

PT. Barru Barokah Property customer capital berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

5.4.4 Human Capital, Struktural Capital Dan Customer Capital Secara 

Parsial Dan Simultan Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan 

Penelitian ini membuktikan bahwa human capital, structural 

capital dan customer capital secara bersama sama (simultan) berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Azzahra (2016). 

Secara teoritik intellectual capital terdiri dari tiga hal penting yaitu  

human capital, structural capital dan customers capital (Bontis, 1999) 



91 
 

(Baron & Armstrong, 2000), dimana ketiga hal tersebut akan menentukan  

kinerja dari perusahaan dari teori ini jelas bahwa ketiga variabel tersebut 

saling berkaitan dan bersinergi dalam operasional organisasi untuk 

mencapai kinerja secara bersama. 

Fakta empiris membuktikan bahwa perusahaan tidak akan berjalan 

dengan baik jika tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai yang 

dapat mengerjakan kegiatan perusahaan sesuai dengan fungsi dan 

tanggungjawabnya namun demikian tidak semua sumber daya manusia 

yang berkualitas dapat mencapai tujuan tersebut apabila tidak didukung 

oleh infrastruktur yang memadai termasuk didalamnya brand image 

software dan hardware perusahaan serta kemampuan perusahaan yang 

digambarkan secara struktur. Setelah itu kita sama-sama sepakat bahwa 

perusahaan tidak akan memiliki arti apapun jika tidak ada pihak yang 

membutuhkan keberadaan perusahaan tersebut. pihak yang membutuhkan 

perusahaan adalah para pelanggan (customer) yang dalam kaitan 

intellectual capital ini adalah terkait dengan kemampuan perusahaan untuk 

dapat memberikan value menciptakan loyalitas pelanggan sebagai output 

dari kepuasan pelanggan atas produk dan jasa yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Fakta teoritik dan Fakta empirik tersebut secara tegas menyiratkan 

bahwa human capital, structural capital dan customer capital secara 

bersama sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan hal tersebut 

juga terbukti dalam hasil penelitian ini. 
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5.4.5 Human Capital Merupakan Faktor Yang Paling Dominan  

Berpengaruh   Terhadap Kinerja Perusahaan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena variabel 

human capital merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi 

kinerja perusahaan dibanding dengan dua variabel lainnya yaitu variabel 

structural capital dan customer capital hal ini dapat dilihat dari nilai B 

hasil output SPSS dimana nilai B untuk variabel human capital lebih besar 

yaitu 0,601 dibanding dengan variabel structural capital yang memiliki 

nilai B sebesar 0,419 dan variabel customer capital yang hanya mencapai 

nilai B sebesar 0,058. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Azzahra (2016) dimana dalam penelitian tersebut Azzahra membuktikan 

bahwa variabel yang paling dominan adalah variabel customer capital 

sementara dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel customer 

capital justru variabel yang berpengaruh paling tidak dominan terhadap 

kinerja perusahaan. 

Seperti yang telah penulis jelaskan bahwa perbedaan tersebut terjadi 

karena  kelompok pelanggan yang berbeda yang dihadapi oleh PT. Barru 

Barokah Property dengan pelanggan PT. Bosowa Propertindo sebagai 

obyek penelitian Azzahra (2016). PT. Barru Barokah Property menghadapi 

customer yang telah given dimana client perusahaan sebagaian besar 

adalah customer yang berasal dari internal group yang secara fakta mereka 



93 
 

berhubungan dengan perusahaan karena memang suatu keharusan dan bagi 

PT. Barru Barokah Property upaya yang dilakukan untuk menangani 

pelanggan jenis ini menjadi sesuatu yang tidak mengharuskan 

mengeluarkan effort  terlalu besar. Sementara customer yang dihadapi oleh 

PT. Bosowa Propertindo seluruhnya adalah customer eksternal dimana 

untuk mendapatkan, memelihara dan meningkatkannya harus melalui 

effort yang begitu besar terlebih lagi dalam konteks persaingan penjualan 

property yang sangat berat di kota Makassar. 

Hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa human capital 

berpengaruh dominan terhadap kinerja hal ini mendukung apa yang 

disampaikan oleh Hidayat & latief (2018)  bahwa human capital merupakan 

faktor utama untuk menciptakan pertumbuhan serta kesejahteraan perusahaan di 

masa yang akan datang. Investasi dalam lingkup human capital seperti pendidikan 

dan pelatihan  merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan bagi 

perusahaan maupun bagi pemerintah. Dengan demikian pengembangan sumber 

daya manusia dalam kontek human capital management menjadi sebuah 

tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk mencapai keberhasilan pada masa-

masa yang akan datang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1      Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang strategi pengembangan intellektual capital 

dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan pada PT. Barru Barokah Property, 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Secara simultan (uji f) variabel human capital, structural capital dan 

customer capital memiliki pengaruh yang  signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Dan Secara parsial (uji t) variabel : 

a.  Human capital berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

perusahaan pada PT. Barru Barokah Property. Pengembangan 

human capital dilaksanakan dengan tahapan atau jenjang yang 

tersistem dimulai dari pengembangan tingkat bawah yang dikenal 

dengan istilah basic management program (BMP) kemudian pada 

level supervisor melalui pendidikan Supervisory management 

Program (SMP) di level manajemen tingkat menengah melalui 

Midle Management Program (MMP) dan untuk manajemen 

puncak melelaui program General Manager Program (GMP)  

semua program ini dihubungakan dengan insentif dan remunerasi 

perusahaan secara tersistem.  
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b. Structural capital memiliki pengaruh yang  signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Pengembangan structural capital pada PT. 

Barru Barokah Property dilaksanakan melalui pengembangan 

company image dimana dalam pengembangan tersebut PT. Barru 

Barokah Property dalam operasionalnya menggandeng atau 

bekerjasama dengan organisasi yang telah eksis dan memiliki nama 

yang baik sebelumnya seperty Procon, Collier dan Jhon Lange 

Lasale (JLL) dimana hal tersebut merupakan strategi jangka 

panjang melalui kerja sama tersebut akan terjadi transfer 

knowledge dan transfer tekhnologi untuk pengembangan 

perusahaan secara lebih confident kedepan.  

c. Customer capital tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. Pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti selama penelitian menunjukkan bahwa antar 

customer perusahaan saling kenal karena memang mereka 

satu group sehingga dengan demikian sangat jelas terlihat 

service yang diberikan oleh perusahaan tetap diterima 

dengan baik. di satu sisi adanya customer yang given 

tersebut tidak memberikan tantangan yang lebih bagi 

perusahaan selayaknya dilakukan oleh perusahaan lain yang 

harus dengan sungguh-sungguh mempertahankan konsumen 

dalam bingkai service excellence.  

 



96 
 

 
 

2. Diantara variabel human capital, structural capital dan customer 

capital, yang paling berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yaitu 

variabel human capital. human capital merupakan faktor utama untuk 

menciptakan pertumbuhan serta kesejahteraan perusahaan di masa 

yang akan datang. Investasi dalam lingkup human capital seperti 

pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor utama dalam 

pengembangan bagi perusahaan maupun bagi pemerintah. Dengan 

demikian pengembangan sumber daya manusia dalam kontek human 

capital management menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi 

perusahaan untuk mencapai keberhasilan pada masa-masa yang akan 

datang. 

6.2      Saran 

1. Diharapkan sumber daya manusia pada PT. Barru Barokah Property 

selalu ditingkatkan kualitasnya dan melakukan pelatihan-pelatihan 

agar menghasilkan kinerja yang baik yang mendukung kinerja yang 

dicanangkan atau kinerja yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 

2. Meskipun customer PT. Barru Barokah Property adalah customer yang 

given keberadaannya atau customernya berada dalam internal 

group sendiri, disarankan untuk tetap  diperhatikan karena customer 

capital sebagai pendorong kemajuan perusahaan dan harus tetap 

meningkatkan minset karyawan agar selalu menjaga kualitas 

pelayanaanya. 
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Lampiran I 

PENGANTAR KUESIONER 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Responden 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat 

Sehubungan dengan penyusunan Tesis dengan judul Strategi Pengembangan 

Intellectual Capital dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT. Barru 

Barokah Property, maka dengan hormat, saya : 

Nama   : Ernida 

NIM     : 2016 MM 20421 

Alamat            : Program Pasca Sarjana (Magister Manajemen) STIE   Nobel 

Indonesia  

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner (daftar 

pertanyaan) yang saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Daftar pertanyaan ini 

saya ajukan semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan jenjang  Magister Manajemen  (MM), Program Pasca Sarjana STIE 

Nobel Indonesia. Data yang penulis peroleh dari jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I akan 

dijaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan semata-mata untuk penelitian ini. 

Penulis menyadari kesibukan dan keterbatansan waktu yang Bapak/Ibu/Saudara/I 

miliki tetapi penelitian ini tidak dapat penulis lakukan tanpa bantuan 

Bapak/Ibu/Saudara/i. Daftar pertanyaan ini berisi tentang  strategi pengembangan 

intelectual capital dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan pada PT. Barru 

Barokah Property. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi daftar 

pertanyaan/kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

     

   Ernida 
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Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

DATA PRIBADI RESPONDEN  

Nama     : ...................................................... 

Jenis Kelamin               :     Pria      

Pendidikan Terakhir    :     SMA  

 

Divisi Kerja    :    Manager      Supervisor 

       Staff 

Lama Bapak/Ibu  

menduduki jabatan ini   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanita 

S1 D3 

S3 

 

S2 

 

1-5 Tahun < 1 Tahun 

> 5 Tahun 
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Lampiran 3 

KUESIONER PENELITIAN 

A. Petunjuk Pengisian 

 Berilah tanda (√) seberapa besar tingkat persetujuan Bapak/Ibu/Saudara/i 

terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut.  

 Jawaban yang tersedia berupa skala Likert yaitu antara 1-5, yang mempunyai 

arti: 

1 : Sangat Tidak Setuju   4 : Setuju 

      2 : Tidak Setuju,    5 : Sangat Setuju   

 3 : Ragu-ragu atau Netrla,  

B. Pertanyaan Penelitian 

1.    (X1) Human Capital 

No Item Pernyataan 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan 

kemampuan setiap pegawai dalam bentuk pendidikan 

dan pelatihan yang memadai  

     

2 Perusahaan selalu berupaya untuk menciptakan kondisi 

perusahaan agar tercipta suasana yang baik yang 

memotivasi karyawan untuk bekerja 

     

3 Kepemimpinan yang diciptakan oleh perusahaan 

mendorong karyawan dan organisasi berproses sesuai 

dengan tujuan perusahaan  

     

4 Perusahaan selalu berupaya untuk menanamkan 

kerjasama sebagi sebuah TIM sudah menjadi budaya 

pada perusahaan  

     

5 Perusahaan telah menata dan selalu berupaya untuk 

membuat lingkungan kerja menjadi nyaman  
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    2.  Structural Capital(X2) 

 

No Item Pernyataan 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1  Perusahaan memiliki reputasi yang baik dan selalu 

mendapatkan tanggapan yang baik dari klien Perusahaan  

     

2  Dalam Operasionalnya perusahaan telah 

mengembangkan sistem informasi manajemen yang baik 

dan terbukti membantu kelancaran operasional dan 

administrasi perusahaan  

     

3 Perusahaan telah mengembangkan budaya organisasi 

yang mendorong perilaku serta etika yang memenuhi 

standar yang dimiliki oleh perusahaan  

     

4  Filosopi perusahaan yang tergambar dari tiga hal 

yaitu bekerja belajar dan berdoa telah terinternalisasi 

dengan baik pada anggota organisasi dan menjadi 

pedoman dalam perusahaan  

     

5 Perusahaan telah memiliki beberapa penghargaan 

serta pengakuan pengakuan atas profesi profesi 

khusus sesuai dengan usaha pokok perusahaan  
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3. Customer  Capital(X3) 

 

No Item Pernyataan 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan  memiliki program-program 

yang berkaitan dengan peningkatan kepuasan pelanggan  

     

2 Perusahaan selalu mengkampanyekan bahwa hal yang 

paling utama bagi perusahaan adalah pelanggan   

     

3 Perusahaan selalu berusaha untuk membela dan 

melayani  keinginan dan harapan para pelanggan  

     

4 Perusahaan berusaha memberikan pelayanan terbaik 

bagi pelanggan dalam hal ini perusahaan 

menyediakan unit customer care agar pelayanan 

semakin maksimal  

     

5  Perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan dengan cara melakukan survey 

survey kebutuhan pelanggan agar layanan perusahaan 

selalu in line dengan kebutuhan pasar 
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4. Kinerja Perusahaan   (Y) 

 

No Item Pernyataan 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Perusahaan mengalami penambahan klien yang 

signifikan dalam beberapa tahun ini  

     

2 Perusahaan selalu mencapai target-target bisnis yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan dan juga oleh group 

bisnis  

     

3  Perusahaan memiliki program CSR yang selalu 

direalisasikan setiap tahunnya  

     

4 Perusahaan semakin dikenal sebagai perusahaan 

penyedia jasa dan mampu bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan sejenis yang telah lama 

beroperasi dibidang pelayanan jasa  

     

5 Perusahaan memiliki sistem penilaian kinerja      

6 Perusahaan selalu melakukan penilaian kinerja setiap 

tahun 
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Lampiran 4 

Hasil Perhitungan Kuesioner 

1. Human Capital (X1) 

No. Skor Item Pertanyaan 

1 2 3 4 5 Total X1 

1 5 4 5 5 4 23 

2 5 4 5 5 4 23 

3 5 4 5 5 4 23 

4 4 5 4 5 4 22 

5 4 4 4 4 4 20 

6 5 5 4 5 5 24 

7 5 5 5 5 5 25 

8 4 4 4 4 4 20 

9 5 4 4 4 4 21 

10 4 5 4 5 4 22 

11 5 4 4 4 4 21 

12 4 4 5 5 4 22 

13 4 4 5 5 4 22 

14 4 4 5 5 4 22 

15 4 4 5 5 4 22 

16 5 4 5 4 5 23 

17 5 5 5 5 5 25 

18 5 4 5 4 4 22 

19 5 4 5 4 4 22 

20 4 5 5 5 5 24 

21 5 5 5 5 5 25 

22 5 4 5 4 5 23 

23 5 5 5 4 5 24 

24 4 5 5 5 4 23 

25 4 5 5 4 4 22 

26 3 3 3 3 3 15 

27 4 4 3 4 4 19 

28 5 4 5 4 5 23 

29 4 4 4 3 4 19 

30 5 4 5 4 5 23 
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31 4 4 3 4 4 19 

32 5 4 5 4 5 23 

33 4 5 4 5 4 22 

34 5 4 5 4 5 23 

35 4 4 4 4 4 20 

 

2. Struktural Capital (X2) 

No. Skor Item Pertanyaan 

1 2 3 4 5 Total X2 

1 4 5 4 5 5 23 

2 4 5 4 5 5 23 

3 4 5 4 5 5 23 

4 5 5 5 5 5 25 

5 5 5 5 5 5 25 

6 5 5 5 5 5 25 

7 4 5 4 4 4 21 

8 5 5 5 5 5 25 

9 5 5 5 5 5 25 

10 4 5 4 5 4 22 

11 5 5 5 5 4 24 

12 4 5 4 5 5 23 

13 4 5 4 5 5 23 

14 5 5 5 5 5 25 

15 4 5 4 5 5 23 

16 4 3 4 3 4 18 

17 5 4 5 4 5 23 

18 5 5 5 5 5 25 

19 5 4 5 4 5 23 

20 5 5 5 5 5 25 

21 5 4 5 4 5 23 

22 4 5 4 5 4 22 

23 5 4 5 4 5 23 

24 5 4 5 4 5 23 

25 4 5 4 5 5 23 

26 5 4 5 4 5 23 

27 4 5 4 4 4 21 

28 4 3 4 5 4 20 

29 5 5 5 5 5 25 

30 4 4 4 4 4 20 

31 3 4 4 4 4 19 
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32 4 3 4 3 4 18 

33 4 3 4 3 4 18 

34 4 3 4 3 4 18 

35 5 5 5 5 5 25 

 

3. Customer Capital (X3) 

No. Skor Item Pertanyaan 

1 2 3 4 5 Total X3 

1 5 5 5 5 5 25 

2 5 4 5 5 5 24 

3 5 4 5 4 5 23 

4 5 5 5 5 5 25 

5 4 5 4 5 5 23 

6 5 5 5 5 5 25 

7 5 5 4 5 5 24 

8 5 4 4 5 4 22 

9 5 5 5 5 5 25 

10 5 5 5 5 5 25 

11 5 4 5 5 5 24 

12 5 5 5 5 5 25 

13 5 5 5 4 5 24 

14 5 5 4 5 5 24 

15 4 4 4 4 4 20 

16 4 5 5 4 4 22 

17 5 4 5 5 5 24 

18 5 5 5 5 5 25 

19 5 5 4 5 4 23 

20 4 4 4 4 4 20 

21 5 5 4 5 4 23 

22 5 4 5 5 5 24 

23 5 5 4 4 5 23 

24 5 5 5 5 5 25 

25 4 5 5 4 5 23 

26 5 4 5 4 4 22 

27 5 5 5 5 5 25 

28 5 5 5 4 5 24 

29 4 4 5 4 4 21 
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30 4 4 5 4 4 21 

31 5 4 5 5 5 24 

32 5 5 4 5 5 24 

33 5 5 5 5 5 25 

34 5 5 4 5 4 23 

35 5 4 5 4 5 23 

 

4. Kinerja Perusahaan (Y) 

No. Skor Item Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 Total Y 

1 5 5 5 5 5 5 30 

2 5 5 4 5 5 5 29 

3 5 4 5 5 5 5 29 

4 5 4 5 5 5 4 28 

5 5 5 5 5 5 5 30 

6 4 5 5 5 5 5 29 

7 4 5 5 5 5 5 29 

8 5 5 5 5 5 5 30 

9 4 4 5 5 5 5 28 

10 5 5 5 5 5 5 30 

11 4 4 5 5 4 4 27 

12 5 5 5 5 5 5 30 

13 5 5 5 5 5 5 30 

14 5 5 5 5 5 5 30 

15 5 5 5 5 5 5 30 

16 5 4 5 5 5 4 28 

17 5 5 5 5 5 5 30 

18 5 5 5 5 5 5 30 

19 5 5 5 5 5 5 30 

20 5 5 5 5 5 5 30 

21 4 5 5 5 5 5 29 

22 4 5 4 5 5 5 28 

23 5 5 5 5 5 5 30 

24 5 4 5 5 5 5 29 

25 4 5 5 5 5 5 29 
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26 5 4 4 4 4 4 25 

27 4 5 4 4 4 4 25 

28 5 5 5 5 5 5 30 

29 4 4 4 4 4 4 24 

30 5 5 4 5 4 4 27 

31 4 4 4 4 4 4 24 

32 4 4 4 5 4 4 25 

33 5 4 5 4 4 5 27 

34 4 4 4 5 4 4 25 

35 4 4 4 4 4 5 25 
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Lampiran 5 

Hasil Uji Validitas 

1. Hasil Uji Validitas Human Capital 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

HC1 4.49 .562 35 

HC2 4.29 .519 35 

HC3 4.54 .657 35 

HC4 4.40 .604 35 

HC5 4.31 .530 35 

Total 22.03 2.022 35 

 

Correlations 

 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 Total 

HC1 Pearson Correlation 1 .115 .539
**
 .104 .657

**
 .686

**
 

Sig. (2-tailed)  .509 .001 .552 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

HC2 Pearson Correlation .115 1 .222 .564
**
 .413

*
 .637

**
 

Sig. (2-tailed) .509  .200 .000 .014 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

HC3 Pearson Correlation .539
**
 .222 1 .400

*
 .509

**
 .785

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .200  .017 .002 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

HC4 Pearson Correlation .104 .564
**
 .400

*
 1 .147 .641

**
 

Sig. (2-tailed) .552 .000 .017  .399 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

HC5 Pearson Correlation .657
**
 .413

*
 .509

**
 .147 1 .760

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .014 .002 .399  .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Tota

l 

Pearson Correlation .686
**
 .637

**
 .785

**
 .641

**
 .760

**
 1 

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

N 35 35 35 35 35 35 

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

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



115 
 

 
 

2. Hasil Uji Validitas Struktural Capital 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SC1 4.46 .561 35 

SC2 4.49 .742 35 

SC3 4.49 .507 35 

SC4 4.49 .702 35 

SC5 4.66 .482 35 

Total 22.57 2.292 35 

 
Correlations 

 SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 Total 

SC1 Pearson 

Correlation 
1 .228 .955

**
 .241 .598

**
 .729

**
 

Sig. (2-tailed)  .187 .000 .162 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

SC2 Pearson 

Correlation 
.228 1 .214 .832

**
 .479

**
 .783

**
 

Sig. (2-tailed) .187  .216 .000 .004 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

SC3 Pearson 

Correlation 
.955

**
 .214 1 .227 .582

**
 .716

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .216  .190 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

SC4 Pearson 

Correlation 
.241 .832

**
 .227 1 .507

**
 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .162 .000 .190  .002 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

SC5 Pearson 

Correlation 
.598

**
 .479

**
 .582

**
 .507

**
 1 .796

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .002  .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Total Pearson 

Correlation 
.729

**
 .783

**
 .716

**
 .792

**
 .796

**
 1 

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

N 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Hasil Uji Validitas Customer Capital 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

CC1 4.80 .406 35 

CC2 4.63 .490 35 

CC3 4.69 .471 35 

CC4 4.66 .482 35 

CC5 4.71 .458 35 

Total 23.49 1.442 35 

 

Correlations 

 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 Total 

CC1 Pearson Correlation 1 .207 .123 .542
**
 .474

**
 .723

**
 

Sig. (2-tailed)  .233 .481 .001 .004 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

CC2 Pearson Correlation .207 1 -.138 .317 .299 .554
**
 

Sig. (2-tailed) .233  .428 .064 .081 .001 

N 35 35 35 35 35 35 

CC3 Pearson Correlation .123 -.138 1 -.100 .389
*
 .404

*
 

Sig. (2-tailed) .481 .428  .568 .021 .016 

N 35 35 35 35 35 35 

CC4 Pearson Correlation .542
**
 .317 -.100 1 .343

*
 .670

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .064 .568  .044 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

CC5 Pearson Correlation .474
**
 .299 .389

*
 .343

*
 1 .794

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .081 .021 .044  .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Total Pearson Correlation .723
**
 .554

**
 .404

*
 .670

**
 .794

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .016 .000 .000  

N 35 35 35 35 35 35 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4. Hasil Uji Validitas Kinerja Perusahaan 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KP1 4.63 .490 35 

KP2 4.63 .490 35 

KP3 4.71 .458 35 

KP4 4.83 .382 35 

KP5 4.71 .458 35 

KP6 4.71 .458 35 

Total 28.26 2.034 35 

 

Correlations 

 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 Total 

KP1 Pearson Correlation 1 .266 .430
**
 .278 .430

**
 .299 .600

**
 

Sig. (2-tailed)  .123 .010 .106 .010 .081 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KP2 Pearson Correlation .266 1 .299 .435
**
 .561

**
 .561

**
 .688

**
 

Sig. (2-tailed) .123  .081 .009 .000 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KP3 Pearson Correlation .430
**
 .299 1 .551

**
 .720

**
 .580

**
 .807

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .081  .001 .000 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KP4 Pearson Correlation .278 .435
**
 .551

**
 1 .719

**
 .384

*
 .739

**
 

Sig. (2-tailed) .106 .009 .001  .000 .023 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KP5 Pearson Correlation .430
**
 .561

**
 .720

**
 .719

**
 1 .720

**
 .901

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .000 .000 .000  .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KP6 Pearson Correlation .299 .561
**
 .580

**
 .384

*
 .720

**
 1 .775

**
 

Sig. (2-tailed) .081 .000 .000 .023 .000  .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Tot

al 

Pearson Correlation .600
**
 .688

**
 .807

**
 .739

**
 .901

**
 .775

**
 1 

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

N 35 35 35 35 35 35 35 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 6 

        Surat Penelitian 
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Lampiran 7 

                Surat Balasan Penelitian 
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