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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan memiliki dinamika dalam pengembangan industrinya sehingga 

pengelolaan sumber daya dalam sebuah perusahaanmemiliki arti yang sangat 

signifikan, sumber daya dalam sebuah perusahaan terdiri dari sumber daya alam 

dan manusia, pengembangan dari sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan 

memiliki andil sangat besar sebagai investasi untuk peningkatan produktivitas. 

Produktivitas mengacu pada kinerja karyawan sehingga  peningkatan sumber daya 

manusia dalam sebuah perusahaan merupakan suatu kebutuhan yang harus 

terpenuhi.  

Sumber daya terdiri dari sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat 

diperbarui, manusia merupakan sumber daya yang dapat diperbarui maka 

pembangunan manusia yang berkualitas merupakan investasi yang sangat besar 

bagi perusahaan.Sumber daya yang bersifat dapat diperbarui maupun tidak 

hakekatnya dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan di 

investasikan.Sumber daya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. 

Modal merupakan salah satu tolok ukur di dalam menilai keberhasilan di 

dalam dunia bisnis dan ekonomi.,Dapat dikatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

bersaing untuk mencari dan memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya, baik secara 

kualitas maupun kuantitas. Modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, secara 

konseptual, dapat dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu: modal fisik (physical 

capital) yaitu modal yang bersifat nyata dan dapat diukur, (seperti misalnya uang, 
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emas dan logam mulia, lahan dan hutan, sumber daya alam tanah dan tambang, 

sumber daya laut, infrastruktur fisik, properti, pabrik), dan kekayaan tak berwujud 

atau bersifat non-fisik, (seperti: nama baik (good will), ideologi, konstitusi, 

kebudayaan, nasionalisme, etos kerja, pendidikan, ketrampilan, kesehatan, 

kompetensi, mutu sumber daya manusia, kepercayaan antar karyawan, kreativitas, 

dan inovasi).  

Pada era perekonomian pra industri dan era industri, modal tergolong dalam 

kelompok pertama, yaitu yang berwujud atau fisik, merupakan faktor yang 

memegang peranan penting bagi perusahaan.Perusahaan yang berhasil harus 

memiliki sumber daya fisik dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dan 

relevan.Namun, seiring dengan tuntutan jaman yang sifatnya dinamis, maka 

lahirlah era pasca industri, yang kita kenal sekarang sebagai era informasi 

(information era).Pada era informasi, kunci kesuksesan suatu perusahaan tidak 

lagi ditentukan oleh sumber daya fisik yang dimiliki perusahaaan.Aset tidak 

berwujud yaitu modal intelektual dan modal sosial kini menjadi indikator yang 

dominan di dalam keberhasilan suatu perusahaan. Modal sosial memiliki posisi 

yang paling tinggi berguna mendorong perusahaan menampilkan norma perilaku, 

nilai dan keyakinan sebagai sarana penting dalam peningkatan kinerja karyawan. 

Pada era globalisasi ini terjadi peralihan yang signifikan dari modal fisik ke 

modal manusia.Tampak dalam sebuah perusahaan, modal tidak hanya berwujud 

alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, alat-alat, dan mesin-mesin, akan tetapi 

juga berupa modal intelektual, Modal intelektual disini dikatakan sebagai 

pengetahuan dan wawasan tentang kolektivitas sosial, seperti organisasi, 

komunitas intelektual dan praktek-praktek profesional. Modal intelektual 
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mewakili sumber daya yang bernilai dan kemampuan yang didasarkan pada ilmu 

pengetahuan
1
.Pengetahuan dan informasi menjadi semakin penting di dalam dunia 

bisnis dan ekonomi sekarang ini karena saat ini dunia telah dilanda oleh era 

pengetahuan (knowledge era).Intinya, modal intelektual (intellectual capital) 

merupakan “jawaban” dari era informasi dan pengetahuan tersebut.Lebih dari itu, 

modal intelektual menjadi “tantangan” bagi setiap perusahaan untuk dapat 

mengelola modal intelektual-nya dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan 

perusahaan agar tetap “survive” di dalam dunia perekonomian saat ini dan di masa 

datang, mengingat ketatnya persaingan yang ada. 

Modal intelektual yang diartikan sebagai pengetahuan (knowledge), tetapi 

tidak semua pengetahuan termasuk modal intelektual. Dengan demikian, cakupan 

modal intelektual adalah lebih sempit dari pengetahuan. Selain itu, pengetahuan 

tidak sama dengan ilmu pengetahuan (science). Untuk menguasai ilmu 

pengetahuan pada umumnya diperlukan gelar sarjana sedangkan untuk menguasai 

pengetahuan tidak perlu gelar sarjana.Modal intelektual adalah bagian dari 

pengetahuan yang dapat memberi manfaat bagi perusahaan.Manfaat di sini berarti 

bahwa pengetahuan tersebut mampu menyumbangkan sesuatu atau memberikan 

kontribusi yang dapat memberi nilai tambah dan kegunaaan yang berbeda bagi 

perusahaan
2
. 

Menurut Hidayat
3
 modal intelektual didapat dari tiga sumber, yaitu:  

1. Kompetensi karyawan, yaitu segala kemampuan, keahlian, ketrampilan, 

pengetahuan, dan performa bisnis yang dimiliki oleh karyawan (human 

capital).  

                                                                 
1
Coleman, 1988: hal 97

 

2
Hidayat. 2004; Hal 1 

3
Ibid 
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2. Struktur “internal” organisasi, yaitu kemampuan, keahlian, ketrampilan, 

pengetahuan, dan performa bisnis yang dimiliki oleh perusahaan (Strctural 

capital).  

3. Hubungan “eksternal”/pasar, antara lain, dengan konsumen, supplier, dan 

pemerintah (customer capital).  

Modal intelektual yang mencakup sumber daya manusia, modal struktural, dan 

modal relasional merupakan aset intangible yang berperan penting sebagai sumber 

daya untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.Melalui 

pengelolaan modal intelektual secara tepat perusahaan dapat mengembangkan 

sumber daya yang dimiliki untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran 

perusahaan. Modal intelektual memberikan diversitas nilai-nilai organisasi yang 

berbeda-beda seperti peningkatan keuntungan akuisisi inovasi dari perusahaan 

lain, pengurangan biaya, dan perbaikan kinerja karyawan. 

Sedangkan modal sosial sangat penting bagi berhasilnya proses produksi 

karena dengannya akan sangat mungkin membentuk kelompok-kelompok yang 

erat sehingga mengurangi varietas mekanisme koordinasi formal seperti kontrak, 

hierarki, konstitusi, sistem hukum, dan semacamnya. Di sisi lain, norma-norma 

informal sangat besar mengurangi apa yang disebut ekonom sebagai biaya 

transaksi (transaction cost) seperti biaya pemantauan, kontrak, keputusan, dan 

pelaksanaan kesepakatan formal. 

Meningkatnya modal sosial dalam sebuah industri akan mendorong 

berlanjutnya kehidupan industri dengan tatanan yang jauh lebih maju, dalam 

artian masyarakat bisa diandalkan untuk tetap menjaga komitmen, norma-norma 

saling menolong yang terhormat, dan menghindari perilaku oportunistik, maka 
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terbentuk sebuah kelompok dimana kelompok tersebut akan mampu mencapai 

tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien. sehingga meningkatkan nilai tambah 

pada diri karyawan ketika melakukan suatu pekerjaan mereka akan berperilaku 

kooperatif kepada sesama karyawan, karena diantara mereka terdapat kepercayaan 

sebagai efek dari norma-norma kooperatif yang memunculkan modal sosial. 

James S. Coleman dalam Sosial Capital in the Creation of Human Capital
4
 : 

Social capital is defined by it’s functions. It is not a single entity but a variety 

entities, with two element in commen: they all consist of some aspect of social 

structures, and they facilitate certain actions of actors—whether persons or 

corporate actors—within the structure. Like other forms of capital, social capital 

is productive, making possible the achievement of certain ends that in use that its 

absence would not possible. Like physical capital and human capital, social 

capital is not complete fungible but may be specific to certain activies. A given 

form of social capital that is valuable in facilitating certain actions may be 

useless or even harmful for others”. (Modal sosial didefinisikan oleh fungsi-

fungsinya . Ini bukan suatu entitas tunggal tetapi berbagai entitas, dengan dua 

elemen yang terdiri dari bebrapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi 

tindakan tertentu dari  aktor (apakah orang atau actor perusahaan dalam struktur. 

Seperti bentuk modal-modal lainnya, modal sosial adalah produktif membuat 

pencapaian tujuan tertentu yang digunakan.Seperti modal fisik dan modal 

manusia, modal sosial tidak benar-benar berfungsi pada aktivitas tertentu. Suatu 

                                                                 

4
Jame S. Coelman. 1988. American Journal of Sociology, Vol 94 Hal.  97. 
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bentuk modal sosial yang berharga dalam memfasilitasi tindakan-tindakan tertentu 

mungkin tidak berguna atau bahkan berbahaya  bagi orang lain). 

Pada sebuah perusahaan memiliki beberapa elemen penting yang turut 

menjaga proses kondusif perusahaan, pentingnya kepercayaan yang mengakar 

dalam faktor kultural seperti etika dan moral. Apabila kepercayaan muncul maka 

komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk 

menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa 

asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan 

kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting 

dalam manajemen lingkungan. 

Dalam sebuah perusahaan terdiri dari kumpulan sejumlah manusia yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan modal sosial karena 

dapat menunjang proses produksi. Ada hubungan erat antara modal sosial  dengan 

tingkat kesejahteraan suatu industri. Kerjasama, hal ini merupakan perwujudan 

dari modal sosial, kerjasama tidak akan bisa terlaksana apabila tidak adanya 

suasana saling percaya, kepercayaan, hakekatnya dalam dirinya sendiri 

merupakan bukan buatan dari kebajikan moral, tetapi adalah akibat dari kebajikan; 

kepercayaan muncul bilamana norma-norma kejujuran dan kesediaan untuk saling 

menolong sehingga dengan kepercayaan menyebabkan “biaya transaksi” dan 

“biaya kontrol” menjadi rendah, dan hasilnya kesejahteraan industri menjadi lebih 

baik karena kerjasama telah diaplikasikan oleh entitas dalam perusahaan tersebut. 

Dalam karya “Social Capital in the Creation of Human Social”
5
, Coleman 

memfokuskan perhatiannya pada korelasi yang kuat antara modal sosial dan 

                                                                 
5
Id. at 98. 
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modal manusia. Menurutnya, modal sosial terwujud dalam pelbagai aspek 

penting, seperti (1.) kewajiban, ekspektasi, dan kredibilitas struktur sosial; (2.) 

saluran informasi; (3.) norma dan sanksi efektif. Modal sosial seperti ini terjadi 

dalam suatu jariangan relasi antarpribadi. Secara tidak langsung Modal sosial 

memfasilitasi perwujudan modal intelektual karena peningkatan modal manusia 

memberikan Pembangunan modal intelektual. Pada titik ini, Coleman 

memperlihatkan bahwa modal intelektual  dapat berkembang efektif sejauh terjadi 

dalam sebuah relasi sosial yang efektif sehingga memunculkan sinergi antara 

modal sosial dan modal intelektual maka akan tercipta kinerja karyawan yang luar 

biasa. 

PT. Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu 

unit pembangkitan listrik tenaga uap terbesar yang ada di Indonesia, dalam hal ini 

memiliki kualifikasi untuk menjadi perusahaan kelas dunia apalagi ditunjang 

dengan visi perusahaan untuk menjadi Pembangkit istrik Tenaga Uap dengan 

standar kelas dunia. Agar visi tersebut tercapai dibutuhkan determinasi dan 

integritas untuk memproduksi tenaga listrik yang handal dan berdaya saing maka 

dibutuhkan kerja sama dari setiap elemen yang ada dalam perusahaan untuk saling 

bahu membahu meningkatkan kualitas kerja yang nantinya berdampak pada 

kualitas perusahaan. PT. PJB  merupakan salah satu pemenang MAKE Award 

2010. MAKE Award adalah penghargaan yang diberikan kepada organisasi yang 

telah menghargai pengetahuan yang dimilikinya sebagai intellectual capital dan 

mempunyai sistem untuk mengelolah pengetahuan yang ada di dalamnya. 

Sampai saat ini jumlah karyawan keseluruhan perusahaan jasa ini berjumlah 

150 Orang. Sebagaimana industri listrik sebagai industri yang semakin menuntut 
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persaingan dari pesaing dari luar negri seperti PT. Ipmomi, PT. Paiton Energy 

Company (PEC) tetapi perusahaan ini memiliki potensi SDM dengan kapabilitas 

yag bergam untuk menjalankan berbagai fungsi kegiatan produksi yang 

berdasarkan teknologi. Di sisi lain perusahaan juga mampu menjalankan fungsi 

sosial secara internal dan eksternal untuk menjamin kesejahteraan para 

anggotanya yang juga berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. 

PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali) UP Paiton dikelola berdasarkan prinsip 

organisasi struktural tetapi unsur-unsur kekeluargaan lebih dimunculkan, 

meskipun terdapat aturan yang bersifat formal tetapi mengutamakan hubungan 

sosial dari pada hubungan kerja yang bersifat hierarkis, modal sosial yang dimiliki 

PT.PJB  yaitu berupa  hubungan-hubungan seperti kerjasama dan kebersamaan 

menjadi sesuatu yang terus dipupuk dan dikembangkan untuk kemajuan 

perusahaan. Jadi meskipun secara struktural masih terdapat perbedaan status dan 

peran tetapi dalam bekerja karyawan PT.PJB lebih dikedepankan aspek kerjasama 

ini karena para pimpinan disana tidak melihat individu lain dari posisi tetapi 

melihat sebagai patner dan keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh pimpinan 

tetapi karna kerjasama semua entitas yang ada disana. 

PT. PJB UP Paiton memiliki modal intelektual dan modal sosial, modal 

intelektual yang dimiliki adalah sumber daya manusia dengan kapabilitas yang 

beragam untuk menjalankan berbagai fungsi kegiatan produksi yang mendasarkan 

pada teknologi. Selain itu perusahaan juga menjalankan program On The Job 

Training yang didalamnya terdapat transfer pengetahuan dari senior kepada calon 

anggota baru sehingga tercipta perputaran modal intelektual dalam perusahaan. 
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Sedangkan modal sosial yang dimiliki adalah pertama, kepercayaan, dalam 

realitas perusahaan, kepercayaan dibuktikan dengan adanya cara berpikir positif 

terhadap karyawan lain yang menyebabkan arus penyebaran informasi lebih baik, 

dengan adanya kepercayaan menjadikan setiap karyawan merasa mendapat 

jaminan dalam beride/bergagasan dan tidak menjadi takut idenya akan dibajak 

karyawan lain karna telah ada kesaling percayaan yang mengakar kuat dalam diri 

setiap karyawan atas karyawan lain. 

Kedua, norma muncul dari hubungan resiprokal
6
, norma tersebut dimiliki 

bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya 

kerjasama di antara mereka. Norma ini muncul ketika terjadi pertukaran sosial 

dimana setelah beberapa prinsip pertukaran dianggap saling menguntungkan 

muncullah norma dalam bentuk kewajiban sosial, yang intinya membuat kedua 

belah pihak diuntungkan dengan pertukaran tersebut.PT PJB UP Paiton memiliki 

norma tersebut dibuktikan dengan adanya norma-norma yang berkembang dalam 

lingkungan kerja seperti norma saling menghormati antar karyawan, privasi kerja 

antar karyawan, mengikuti peraturan perusahaan. 

Ketiga, jaringan, menurut Lawang
7
 “ikatan antar simpul (orang atau 

kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial)”. Jaringan yang 

terdapat pada karyawan didasarkan dari kepercayaan yang mengakar kuat antar 

sesama karyawan dan dipertahankan oleh norma yang ada. Melalui  jaringan pada 

pada PT. PJB UP Paiton menjadikan karyawan dalam jaringan dapat saling tahu, 

saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling bantu dalam melaksanakan 

atau mengatasi suatu masalah. Jaringan dapat meningkatkan efisiensi tindakan. 

                                                                 
6
 Lawang, M.Z, Robert. 2004. Kapital Sosial Dalam Perspektif  Sosiologik. Fisip UI Press.Hal : 

57. 
7
 Lawang, M.Z, Robert. Op cit. Hal : 50 
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Misalnya, jaringan hubungan sosial, meningkatkan efisiensi penyebaran informasi 

dengan mengurangi keterulangan (redundancy). Selain itu, rasa saling percaya 

dapat mengurangi keinginan untuk berkhianat otomatis mengurangi kebutuhan 

untuk melakukan pemantauan yang mahal ongkosnya. Dengan demikian, modal 

sosial mengurangi biaya transaksi. Selain itu, modal sosial juga membantu 

anggota jaringan beradaptasi, belajar, dan menjadi kreatif. Ini dimungkinkan oleh 

perilaku kooperatif setiap anggota jaringan. 

Peneliti tertarik meneliti pengaruh modal sosial dan modal intelektual terhadap 

kinerja karyawan karena dalam perusahaan terdapat koordinasi formal, sistem 

hukum, sistem kontrak yang telah mengatur sebagian besar tindakan manusia 

dalam perusahaan, sehingga ingin penulis mengetahui seberapa besar pengaruh 

modal sosial sebagai nilai-nilai dan norma-norma informaldengan difasilitasi 

budaya perusahan sehingga meningkatkan kinerja karyawan. 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal sosial dan 

modal intelektual di PT. PJB terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan, adanya modal sosial yang terjalin 

antar karyawan diduga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan atau 

sebenarnya tidak ada kaitannya karna terpaku pada mekanisme “kontrak” di mana 

dengan adanya persetujuan formal antar karyawan dan perusahaan telah dapat 

memberikan keuntungan secara material. 

Pentingnya dilakukan penelitian pada perusahaan ini karena indikasi-indikasi 

pengoperasian perusahaan menuju organisasi belajar dan manajemen perubahan, 

menyangkut aspek sumber daya manusia, teknologi, dan peningkatan dya saing 

sebagai bentuk keunggulan kompetitif.Fokus penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui pengaruh modal sosialdan modal intelektual terhadap kinerja 

karyawan di PT. PJB. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh modal sosial terhadap kinerja karyawan? 

2. Seberapa besar pengaruh modal intelektual terhadap kinerja karyawan? 

3. Seberapa besar pengaruh modal sosial terhadap modal intelektual? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah : untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara modal 

sosial dan modal intelektual terhadap kinerja karyawan di PT. Pembangkitan 

Jawa-Bali Unit Pembangkit-Probolinggo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-

kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu: 

1. Manfaat secara praktis 

Memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan dalam meningkatkan 

kinerja perusahaannya, khususnya melalui pengelolaan modal sosial agar terus 

dapat bersaing di pasar global. 
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2.   Manfaat secara teoritis                                                                   

Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong 

perkembangan ilmu Sosiologi khususnya pengetahuan tentang Modal Sosial. 

 

1.5 Pembatasan masalah  

Sehubungan dengan adanya kemungkinan meluasnya masalah dan penafsiran 

yang berpeluang membiasnya hasil penelitian, maka untuk menghindari hal 

tersebut dalam penelitian ini masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas 

dibatasi dengan hal-hal berikut: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. modal sosial dengan sub-variabel yang meliputi norma, kepercayaan, 

jaringan yang terdapat pada karyawan. 

b. modal intelektual dengan sub variabel penguasaan teknologi, kemampuan 

belajar dan modal struktural. 

2. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan dengan 

indikator antara lain
8
 :  

a. Efisiensi. 

 Produktivitas sebagai rasio output/input merupakan ukuran efisiensi 

pemakaian sumber daya (input). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam 

membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan 

penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Pengertian efisiensi 

berorientasi kepada masukan. 

 

                                                                 
8
 Vincent Gaspersz. 2000. Manajemen Produktivitas Total. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Hal : 32. 
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b. Efektivitas. 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin 

besar presentase target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya.Konsep 

ini berorientasi pada keluaran.Peningkatan efektivitas belum tentu dibarengi 

dengan peningkatan efisiensi dan sebaliknya. Prinsip dalam manajemen 

produktivitas adalah efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam 

menggunakan sumber daya. 

 

1.6 Definisi Konsep 

Definisi konsep atau unsur pokok dalam penelitian merupakan definisi dari 

apa yang perlu kita analisis dan memberikan pengertian yang lebih jelas dari 

istilah judul. Peneliti akan memberiakn penjelasan definisi konseptual terhadap 

variabel-variabel yang terdapat pada pengertian sebagai berikut : 

1. Modal sosial  

Modal Sosial menurut James S. Coleman
9
 adalah modal sosial terdiri dari 

beberapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi tindakan tertentu dari 

aktor atau  orang-orang dalam struktur perusahaan.Seperti bentuk modal lain, 

modal sosial dapat produktif untuk pencapaian tujuan tertentu.Seperti modal fisik 

dan modal manusia, modal sosial tidak fungsional bagi keseluruhan aktivitas tapi 

mungkin khusus untuk aktivitas tertentu.Suatu bentuk modal sosial tertentu 

berharga dalam memfasilitasi tindakan-tindakan tertentu dan mungkin tidak 

berguna atau bahkan berbahaya dalam aktivitas lainnya. 

                                                                 
9
 James S Coleman. Op cit. Hal  22 
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2. Modal Intelektual  

Modal Intelektual menurut Nahapiet dan Goshal mengacu pada kemampuan 

dan pengetahuan yang dimiliki kolektivitas sosial, seperti sebuah organisasi, 

komunitas intelektual, atau praktek profesional.Budaya perusahaan (corporate 

culture) merupakan istilah untuk menjelaskan keunikan sekelompok masyarakat 

yang tertanam pada setiap individu di dalamnya dengan mengekspresikan 

perilakunya secara konsisten serta tertahan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya
10

. 

3. Kinerja  

Kinerja menurut Sedarmayanti
11

 adalah  prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja, jadi dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil keluaran dari 

suatu proses. Perbandingan dari efektivitas keluaran (pencapaian unjuk kerja 

maksimal) dengan efisiensi masukan (tenaga kerja) yang mencangkup kuantitas, 

kualitas dalam waktu tertentu. Kinerja dapat diukur berdasarkan pengukuran dari 

Ludrud
12

, seperti berikut : 

Tabel 1.1 Rumus Kinerja 

 

    

Sumber : Tulisan Ludrud dari www.prestasikerja.html 

Persamaan ini menampilkan faktor atau variabel pokok yang menghasilkan 

prestasi, mereka adalah masukan (inputs) yang jika digabung, akan menentukan 

hasil usaha perorangan dan kelompok. Kesanggupan (ability) adalah fungsi dari 

pengetahuan dan skill manusia dan kemampuan teknologi.Ia memberikan indikasi 

                                                                 
10

Scheneider, 1990. Sosiologi Industri 
11

 Sedarmayanti, . 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Mandar Maju. Hal 20 
12

Diunduh dari www.Konsep-Produktivitas.html pada tanggal 01-03-10 pukul 20.00 Wib. 

Kinerja = f (Kesanggupan,Usaha,Kesempatan) 

http://www.prestasikerja.html/
http://www.bukabuku.com/search/index?searchtype=author&searchtext=Prof.%20DR.%20Hj.%20Sedarmayanti,%20M.Pd.,%20APU.
http://www.konsep-produktivitas.html/
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tentang berbagai kemungkinan prestasi. Usaha (effort) adalah fungsi dari 

kebutuhan, sasaran, harapan dan imbalan.Besar kemampuan terpendam manusia 

yang dapat direalisir itu bergantung pada tingkat motivasi individu dan atau 

kelompok untuk mencurahkan usaha fisik dan mentalnya. Tetapi tak akan ada 

yang terjadi sebelum manajer memberikan kesempatan (opportunity) kepada 

usaha individu dengan cara yang bermakna. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa prestasi kerja merupakan sejumlah output dari outcomes yang dihasilkan 

suatu kelompok atau organisasi tertentu baik yang berbentuk materi (kuantitatif) 

maupun yang berbentuk nonmateri (kualitatif). 

4. Karyawan 

Pengertian karyawan menurut Malayu Hasibuan
13

 adalah seseorang yang 

bekerja disuatu unit perusahaan tertentu dengan peraturan tertentu dan terikat 

secara pekerjaan dalam perusahaan yang bersangkutan.  

 

1.7  Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah makna dari konsep istilah variabel yang dipakai 

dalam penelitian sehingga akan mudah diukur dalam skala pengukuran. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel 

tergantung, dimana variabel X mewakili tingkat modal sosial dan modal 

intelektual sedangkan sedangkan variabel Y mewakili tingkat kinerja karyawan 

sebagai variabel tergantung. Definisian operasional dalam penelitian ini antara 

lain: 

 

                                                                 
13

Malayu Hasibuan. 1983. Manajemen SDM. CV Haji Mas Agung. Hal 10  
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Tabel 1.2 Variabel Penelitian 

Variabel 

(Variabel 

Laten) 

Sub Variabel (Variabel 

Manifest) 
Indikator 

Modal Sosial 

(Rifqi, 2010) 

  

  

  

  

  

  

  

Kepercayaan 

Skor Kepercayaan Untuk 

Mengeluarkan Ide/Gagasan  

Skor Kepercayaan Melibatkan 

Karyawan Dalam Pembuatan 

Kebijakan 

Skor Kepercayaan Membangun 

Kerjasama 

Norma dalam hubungan 

kerja 

Skor Saling Menghormati Privasi 

Kerja  

Skor Adanya Rasa Kebersamaan 

Antar Karyawan 

Skor Menjaga Kebersihan Diri 

Dan Tempat Kerja 

Jaringan 

Skor Hubungan Baik dengan 

Rekan Kerja 

Skor Saling Tukar Informasi 

Antar Karyawan 

Skor Saling Membantu Jika Ada 

Masalah 

(Hartanto, 

1997) 

Penguasaan Teknologi 

Skor Penguasaan Teknologi 

Skor Kompetensi Keahlian 

Praktikal 

Skor Kompetensi Meningkatkan 

Kepastian Kerja 

Kemampuan Belajar dan 

berinovasi 

Skor Kompetensi Berprestasi 

Skor Kompetensi Inisiatif 

Skor Semangat Dan Kemampuan 

Belajar Serta Berinovasi 

Modal Struktural 

Skor Hubungan Senior Dan 

Junior Yang Harmonis 

Skor Kompetensi Penguasaan 

Informasi 

Skor Kemampuan Mengakses 

Informasi 
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Variabel 

(Variabel 

Laten) 

Sub Variabel (Variabel 

Manifest) 
Indikator 

Kinerja 

(Wirawan, 

2009) 

Efektivitas Kerja 

Skor penyelesaian target kerja 

tepat waktu 

 Skor Kualitas Hasil Kerja 

Skor Kuantitas Hasil Kerja 

Efesiensi Kerja 

Skor Efisiensi Dalam 

Melaksanakan Tugas 

Skor efisiensi penggunaan 

sumber daya 

Skor penyebaran informasi 

  

Perilaku Kerja 

Skor Disiplin Kerja 

  

Skor  Inisiatif Dalam 

Menyelesaikan Masalah  

  Skor Ketelitian Dalam Bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


