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KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIRO 
ADMINISTRASI UMUM (B.A.U) 

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU 
 
 

Suwarni 
Universitas Dehasen Bengkulu 

 
ABSTRACT. The aim of this research  is to know the quality of education 
backround  of  human  resource  at  general  administration  staff  at 
university  of  dehasen,  to  know  the  quality  of  human  resource  skill  at 
general administration staff, and to know the quality of job experience of 
human resource at general administration staff at university of dehasen. 
The  sample  that  used  in  this  research  is  all  members  of  general 
administration staff at university of dehasen that consist of 20 people. 
Technique  for  collecting  data  in  this  research  used  interview  and 
questionnaire which was used orally communication  to human resource 
at general administration staff at university of dehasen. 
The  result  of  this  research  showed  that  human  resource  of  general 
administration staff had been good enough quality in average score 2,93 
(2.61 – 3.40) in education background, good enough quality in average 
score  3,05  (2.61  –  3.40)    for  human  resource  skill,  and  good  enough 
quality in average score 2,85 (2.61 – 3.40) for  job experience of human 
resource  of  general  administration  staff.  while  another  efforts  to 
improve their quality had done.. 

 
Key Words:     Quality  of  Human  Resource;  Quality  of  education 

background; Qulity of Skill; Quality of Job Experience   
 

 
 

LATAR BELAKANG 
 

Perguruan  Tinggi  merupakan  sebuah  organisasi  yang  menyelenggarakan 
pelayanan pendidikan tinggi baik oleh pemerintah maupun swasta,   dimana kegiatan 
rutin  yang  dilakukan  adalah  menyelenggarakan  proses  pendidikan  dan  pengajaran  
Sebagai  sebuah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan  jasa  pendidikan, 
perguruan  tinggi  memiliki  kewajiban  menyelenggarakan  pendidikan  yang  bermutu, 
sehingga produk (lulusan) yang akan dihasilkan juga akan menjadi bermutu pula. 

Selama  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pengajaran,  perguruan  tinggi 
melibatkan berbagai subyek dan obyek yang terjalin dalam satu kesatuan proses yang 
membentuk  sistem.  Subyek  yang  berupa  sumberdaya manusia  seperti  Staf  Program 
Studi (Prodi), Dosen, Staf BAU dan BAAK merupakan bagian penyelenggara pengajaran 
dan mahasiswa sebagai obyek yang dilayani.   

Di  luar  kemampuan  diri  seorang  mahasiswa  (bawaan),  keberhasilan 
penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  pada  suatu  perguruan  tinggi  dapat  dilihat  dari 
mutu  hasil  lulusan  yang  terlihat  dari  tinggi  rendahnya  indeks  prestasi  (IP)  yang 
dicapai,  Keterampilan  yang  dimiliki  serta  lamanya  seorang  lulusan  dalam 
mendapatkan  pekerjaan.  Untuk  dapat  mencapai  mutu  lulusan  yang  sesuai  dengan 
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kebutuhan  dunia  kerja  selaku  pengguna  produk,  tentu  tidak  terlepas  dari  mutu 
pelayanan  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  pendidikan  dan  pengajaran  kepada 
mahasiswa  selama  menyelesaikan  pendidikannya.  Karena  semakin  tinggi  mutu 
pelayanan yang diberikan,  sangat erat hubungannya dengan mutu hasil  lulusan yang 
dicapai. 

Hal  itu  sesuai  dengan  ungkapan  berikut  :  “Mutu  adalah  suatu  terminologi 
subyektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi 
bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan 
sebagai  agregat  karakteristik  dari  produk  atau  jasa  yang  memuaskan  kebutuhan 
konsumen/pelanggan.  Karakteristik  mutu  dapat  diukur  secara  kuantitatif  dan 
kualitatif.  Dalam  pendidikan,  mutu  adalah  suatu  keberhasilan  proses  belajar  yang 
menyenangkan dan memberikan kenikmatan, Ravik Karsidi (2001). 

Salah  satu  tolok  ukur  keberhasilan  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  pada 
berbagai  perguruan  tinggi  d  Indonesia  khusunya  di  Universitas  Dehasen  Bengkulu 
adalah  terlihat  pada  tingginya  keinginan mahasiswa  untuk melanjutkan  studinya  ke 
Universitas Dehasen  (Unived)  Bengkulu  setiap  tahunnya meningkat.    Hal  ini  terlihat 
pada data tabel 1 setiap tahun ajaran di bawah ini : 

 
 

Tabel 1 
Jumlah Mahasiswa Masuk di Universitas Dehasen Setiap Tahunnya 

 
No  Tahun Ajaran Jumlah Mahasiswa 
1  2008/2009 978
2  2009/2010 1485
3  2010/2011 1978
4  2011/2012  2500 

Sumber: BAAK, Unived:2011 
 
Jumlah  lulusan  Universitas  Dehasen  pada  tahun  2009    dan  2010  berbagai 

program studi dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.  
 
 

Tabel 2 
 Jumlah Lulusan Universitas Dehasen Tahun 2009 dan 2010 

 
Fakultas / Program Studi  2009  2010 

Jenjang Jumlah Jumlah 

1. FAKULTAS  ILMU KOMPUTER 
a. Teknik Informatika  S1  92  105 
b. Manajemen Informatika  D3  40  60 
c. Manajemen Informatika  D1  17  5 
d. Teknik Komputer  D3  15  13 
e. Sistem Informasi  S1  ‐  1 
f. Komputerisasi Akuntansi D1 18 55 

2.FAKULTAS EKONOMI   
a. Manajemen  S1 107 239 
b. Akuntansi  S1 34 40 
c. Keuangan dan Perbankan  D3  ‐  5 

3. FAKULTAS PERTANIAN       
a. Teknologi Pangan  D3  65  24 

Sumber: BAAK, Unived:2011 
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Berdasarkan  tabel  2  di  atas  jumlah  lulusan  terbanyak  adalah  pendidikan 
strata  satu  pada  progam  studi  manajemen    sebanyak  107  orang  dan  di  ikuti  oleh 
program studi S1 Teknik informatika sebanyak 92 orang. Untuk program diploma tiga 
paling banyak pada jurusan teknologi pangan sebanyak 65 orang. 

Pada  setiap  menjelang  tahun  ajaran  baru  mahasiswa  yang  lulus  dari 
Universitas  Dehasen  mengalami  peningkatan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah 
mahasiwa  yang  lulus  pada  tahun  2010.    Dimana  jumlah  lulusan  terbanyak  adalah 
pendidikan  strata  satu  pada  progam  studi  manajemen  mengalami  peningkatan  
sebanyak 239 orang dan di  ikuti oleh program studi S1 Teknik  informatika sebanyak 
105  orang.  Untuk  program  diploma  tiga  paling  banyak  pada  jurusan  manajemen 
informatika sebanyak 60 orang. 

Untuk  menyikapi  peningkatan  jumlah  mahasiswa  baru  yang  diterima  dan 
jumlah  lulusan  rata‐rata  setiap  tahunnya,  perlu  adanya  peningkatan  manajemen 
penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  pada  Universitas  Dehasen  (Unived)  Bengkulu. 
Maka  pihak  Universitas  Dehasen  harus  menyiapkan  kualits  sumberdaya  yang 
berkualitas  terutama  di  Biro  Administrasi  dan  Umum,  dimana  tugas  yang  harus 
dilaksanakan adalah sebagai berikut (BAU, Unived:2011): 
a. Menyusun RKAT dan program kerja. 
b. Menyusun  juklak  dan  juknis  di  bidang  keuangan,  kepegawaian,  Tata  Usaha,   
perlengkapan, dan Rumah Tangga, serta menyebarluaskannya. 

c. Memonitor  kepatuhan  kegiatan  unived  terhadap  peraturan  perundang‐undangan 
yang berlaku; 

d. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan universitas; 
e. Menjadi penghubung dengan pihak luar (public relation) universitas; 
f. Mengelola kegiatan penciptaan citra (image building) universitas; 
g. Mengembangkan berbagai program pemasaran universitas; 
h. Mengembangkan sistem administrasi perkantoran universitas; 
i. Mengkoordinasi  pelaksanaan  kegiatan  kesekretarian  Pimpinan  Universitas, 
termasuk  mencakup  masalah  ketatausahaan,  kerumahtanggaan  hukum, 
ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan. 

Dengan  melaksanakan  tugas  tersebut  harus  di  dukung  dengan  kualitas 
sumberdaya manusia dalam hal  ini pegawai BAU Unived seperti kualitas pendidikan, 
kualitas keterampilan dan kualitas pengalaman kerja. Peningkatan kualitas dilakukan 
untuk  menjaga  ratio  jumlah  lulusan  dibandingkan  dengan  jumlah  mahasiswa  baru 
diterima yang cenderung meningkat. 

 Biro  Administrasi  Umum  yang  dalam  kegiatannya,  selain  mengelola 
ketersediaan  perangkat  ajar  di  ruang  kuliah  maupun  laboratorium,  juga  melayani 
dosen  dalam  pembayaran  gaji  pegawai/staf,  honor  mengajar  serta  pembayaran 
Sumbangan  Penyelenggaraan  Pendidikan  (SPP)  dari  mahasiswa.  Dalam 
penyelenggaraan  pendidikan  dan  pengajaran  setiap  tahun  ajarannya,  perlu 
staf/pegawai Biro Administrasi Umum (BAU) yang memiliki kualitas sangat baik, ulet 
dan  ramah  dalam  melakukan  pelayanan  hal  tersebut  di  dukung  dengan  kualitas 
pendidikan, kualitas keterampilan dan pengalaman kerja. 

Mengingat  pentingnya  peranan  Biro  Administrasi  Umum  (BAU)  dalam 
memberikan  pelayanan  pendidikan  di  Universitas  Dehasen,  maka  perlu  adanya 
peningkatan  dan  pengembangan  kualitas  sumberdaya  manusia  dalam  perspektif 
kualitas pendidikan, kualitas keterampilan dan pengalaman kerja dalam memberikan 
pelayanan pendidikan, terutama pada dosen dan karyawan serta sifatnya adminitrasi 
pelayanan umum. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pengertian Kualitas SDM  
Kualitas  telah menjadi  faktor  penentu  kesuksesan  atau  kegagalan bisnis  yang utama 
dewasa ini, serta telah menjadi isu sentral dalam mengelola organisasi. Tetapi, seperti 
yang  akan  lihat,  meraih  level  kualitas  yang  tinggi  bukanlah  tugas  yang  mudah.  Bila 
hanya  memerintahkan  perbaikan  kualitas,  hal  itu  sama  saja  dengan  mengayunkan 
tongkat  sihir. Katalis  kemunculan kualitas  sebagai  isu manajemen utama di Amerika 
Serikat adalah persaingan dari  luar negeri,  terutama dari  Jepang, dan  tidak ada yang 
lebih mampu mencerminkan hal ini. 

American  Society  for  Quality  Control  mendefenisikan  kualitas  (quality) 
sebagai  fitur‐fitur  dan  karakter‐karakter  dari  sebuah  produk  atau  jasa  secara 
keseluruhan  yang  berpusat  pada  kemampuan  produk  atau  jasa  tersebut  dalam 
memenuhi  kebutuhan‐kebutuhan  yang  telah  dinyatakan  atau  tersirat.  Kualitas 
memiliki beberapa atribut berbeda.  

Feigenbaum  (2003:23)  “  Kualitas  merupakan  keseluruhan  karakteristik 
produk dan  jasa yang meliputi Marketing, engineering, manufaktur, dan maintenance, 
dimana produk dan jasa tersebut dalam pemakaian akan sesuai dengan kebutuhan dan 
harapan pelanggan “. Goetch dan Davis (2001) “ Kualitas adalah suatu kondisi dinamis 
yang  berkaitan  dengan  produk,  pelayanan,  orang,  proses,  dan  lingkungan  yang 
memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan 
kualitas  bukan  hanya  kualitas  produk  itu  sendiri,  melainkan  kualitas  secara 
menyeluruh  (total  quality).  Total  quality  merupakan  suatu  pendekatan  untuk 
melaksanakan bisnis  yang berusaha memaksimumkan persaingan organisasi melalui 
perbaikan secara menyeluruh dalam hal kualitas produk, pelayanan, orang, proses, dan 
lingkungan.  Pendekatan  tersebut  mempunyai  karakteristik  sebagai  berikut,  Goetch 
dan Davis ((2001) : 
(1).  Berfokus  pada  pelanggan,  baik  itu  pelanggan  internal  maupun  eksternal.  (2). 
Tujuan  utama  adalah  kualitas  (3).  Menggunakan  pendekatan  ilmiah  dalam 
pengambilan  keputusan  dan  penyelesaian masalah  (4).  Komitmen  terhadap  kualitas 
dalam jangka panjang. (5). Mengadakan kerja tim. (6). Mengadakan perbaikan  proses 
secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan.  (7).  Memberdayakan  pelatihan  dan 
pendidikan.  (8).  Adanya  kebebasan  dalam  mengadakan  pengendalian.  (9).  Adanya 
keseragama  dan  kesamaan  tujuan.  (10).  Keterlibatan  dan  pemberdayaan  pegawai 
maupun seluruh personil organisasi. 

Kualitas  meliputi  lima  dimensi,  kelima  dimensi  tersebut  menurut 
Parasuraman yang dikutip oleh Simamora (2001) “meliputi keandalan, daya tanggap, 
jaminan, dan empati”. Kualitas merupakan  salah  satu  cara untuk mengetahui kinerja 
seorang  pegawai.  Tinggi  rendahnya  kinerja  pegawai  dapat  dinilai  dari  sejauh  mana 
seseorang pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan kualitas baik. Kualitas 
merupakan suatu keharusan dalam pengukuran kinerja. 
Dalam Mondy, (2008) Ketiga proses kualitas tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Perencanaan Kualitas (quality planning), terdiri dari : 

 Identitas pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun eksternal 
 Menentukan kebutuhan pelanggan. 
 Mengembangkan proses yang dapat menghasilkan produk dan  jasa yang sesuai 
dengan karakteristik tertentu. 

 Memperbaiki atau meningkatkan kemampuan proses. 
2. Pengendalian Kualitas (quality control), terdiri dari : 

 Memilih unit‐unit pengukuran 
 Menyusun pengukuran 
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 Menyusun standar kinerja 
 Mengukur kinerja yang sesungguhnya. 
 Mengambil perbedaan atas tindakan tersebut  

3. Perbaikan atau Peningkatan Kualitas (quality improvement), terdiri dari : 
 Peningkatan kebutuhan untuk meningkatkan perbaikan 
 Menentukan penyebab kesalahan 
 Mengadakan perbaikan‐perbaikan 
 Meneyediakan  pengendalian  untuk  mempertahankan  perbaikan  atau 
peningkatan yang telah ada. 

Ahli  manajemen  selanjutnya  memperkenalkan  tiga  hal  penting  dalam 
manajemen kualitas SDM. Dalam Melayu Hasibuan (2008),  Ketiga hal tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Pendidikan adalah jenjang tingkatan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pelamar 

(calon) pegawai 
2. Keterampilan (skil) merupakan kriteria utama dalam penilaian proses rekruitmen. 
3. Pengalaman  kerja  adalah  salah  satu  bagian  dari  tolak  ukur  untuk  mengetahui 

tingkat kemampuan yang dimiliki oleh (calon) pegawai dalam proses rekruitmen.  
 
Peran Penting Kualitas  
Istialah kualitas sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Ada beberapa 
alasan  perlunya  kualitas  bagi  suatu  organisasi,  mendefenisikan  enam  peran  penting 
kualitas, yaitu 

1. Meningkatkan reputasi perusahaan 
2. Menurunkan biaya,  
3. Meningkatkan pangsa pasar 
4. Dampak internasional 
5. Adanya pertanggung jawaban produk 
6. Mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. (Russel 1997).    

 
Manajemen Kualitas 
Setelah membuat keputusan untuk menaikkan kualitas dari produk‐produk dan  jasa‐
jasanya,  organisasi  kemudian  harus  memutuskan  bagaimana  cara 
mengimplementasikan keputusan  ini. Pendekatan yang paling  tepat untuk mengelola 
kualitas  dinamakan  manajemen  mutu  total  (total  quality  management),  atau  TQM. 
upaya  rill  dan  sepenuh  hati  untuk mengubah  pendekatan  bisnis  secara menyeluruh 
dan untuk menjadikan semua hal yang dilakukan organisasi. 
1. Keterlibatan Pegawai 
  Partisipasi pegawai adalah elemen penting lain. Hampir semua program perbaikan 

kualitas  yang  sukses  mewajibkan  individu  yang  bertanggung  jawab  melakukan 
pekerjaan  juga bertanggung  jawab untuk memastikan bahwa pekerjaannya  telah 
dilakukan dengan benar. 

2. Fasilitas dan pelayanan pendukung dari pihak insitusi. 
  Dalam  hal  ini,  fasilitas‐fasilitas  yang  diberikan  oleh  pihak  perusahaan  sangat 

berperan  kepada  kualitas  kerja  pegawai.  Dimaksudkan  untuk  memperlancar 
kinerja pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.  

3. Penilian kualitas hasil kinerja  
  Menurut Ranupandoyo dan Husman  (2003)  “tujuan penilaian kualitas hasil  kerja 

adalah untuk memberikan informasi‐informasi dalam bentuk yang memungkinkan 
untuk  dilakukan  dan  dapat  menopang  berbagai  keputusan  dalam  bidang 
personalia,  dengan  demikian  penilaian  kerja  sebenarnya  mencakup  berbagai 
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kepentingan  yang  luas  bagi  pegawai  maupun  organisasi  di  tempat  mereka 
bekerja”.   

Kinerja Pegawai adalah adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh  seorang  pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab 
yang berikan kepadanya (Ranupandoyo : 2000).  
Kinerja  pegawai  merupakan  perwujudan  kerja  yang  dilakukan  oleh  pegawai  yang 
biasanya  dipakai  sebagai  alasan  penilaian  terhadap  pegawai.  Kinerja  pegawai  yang 
baik  merupakan  suatu  langkah  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  (Hariman  dan 
Hilgert dalam Handoko : 2001). 
 
Pendidikan 
Seseorang  yang mengalami  pendidikan  akan mengalami  interaksi  antara  kesadaran, 
perhatian  dan  pemahaman  yang  dinyatakan  dalam  tingkah  laku  dan  kebiasaan.  Dan 
melalui  pendidikan pula  seseorang  akan mempunyai  sudut pandang  yang  lebih  luas, 
berpikir  rasional  dan memiliki  keahlian  tertentu  sehingga  dengan  pendidikan  dapat 
merubah dan mempengaruhi cara hidup seseorang, (Syari,2000). 

Pendidikan  yang  diikuti  seseorang  pada  dasarnya  adalah  pendidikan  formal 
yang  akan  ditempuhnya  dari  kecil  sehingga  dewasa  atau  dilakukan  seumur  hidup 
(Siagian,2001). 

Pendidikan  berdasarkan  makna  Undang‐undang  No.20  Tahun  2003  pasal  1 
pendidikan diartikan sebagai dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk  memiliki  kekuatan  spritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribdian 
kecerdasan,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, 
bangsa dan negara. 

Dari  beberapa pengertian di  atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan  tidak 
hanya mentransfer  ilmu pengetahuan  saja melainkan  seseorang pendidik  juga harus 
mengajarkan  norma‐norma  yang  baik  yang  ada  di  masyarakat.  Pendidikan  juga 
diarahkan  pada  pemberian  bimbingan,  pendewasaan  bertindak  dan  bertingkah  laku, 
(Syam,2002).   

Dengan memperhatikan  realitas di  atas, maka  substansi  persoalannya  adalah 
tugas pendidikan tidak mengalami pergeseran nilai, yaitu mencerdaskan peserta didik, 
sedangkan biaya  tidak dapat dijadikan ukuran pendidikan  itu berkualitas  atau  tidak. 
Gagasan  adanya pendidikan murah demi  tercapainya pemerataan pendidikan  adalah 
gagasan  yang  berpihak  pada masyarakat  tidak mampu  agar mengenyam pendidikan 
yang berkualitas. Sedangkan peran ganda pendidikan adalah (1) Pendidikan berfungsi 
untuk membina kemanusiaan (human being), berarti pendidikan pada akhirnya untuk 
mengembangkan seluruh pribadi manusia, termasuk mempersiapkan manusia sebagai 
anggota masyarakatnya, warga negara yang baik, dan rasa persatuan; (2) Pendidikan 
berfungsi sebagai pengembangan. 

Investasi  pengembangan  sumber  daya  manusia  selalu  berjangka  panjang. 
Program  pengembangan  jangka  panjang  ini  mempersiapkan  manusia  terdidik  yang 
memiliki  ilmu pengetahuan dan mempunyai kualitas yang  tinggi, yaitu manusia yang 
berkaliber nasional dan  internasional. Adanya gejala pengangguran manusia  terdidik 
dewasa ini perlu mendapatkan perhatian serius. Misalnya, perlu dilakukan peninjauan 
ulang  terhadap  isi  dan  arah  kurikulum  pendidikan  yang  tidak  sejalan  dengan 
kebutuhan  pembangunan.  Perlu  pengembangan  paradigma  pendidikan  yang 
memposisikan individu yang mandiri, pembelajar, dan mengupayakan pengembangan 
serta  pemberdayaan  potensi  untuk  menjadikan  dirinya  sebagai  Upaya  peninjauan 
kurikulum harus dibarengi dengan perubahan perilaku pendidik selama ini yang lebih 
menekankan  adanya  penindasan  terhadap  peserta  didik.  Punishment  lebih 
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didahulukan  dan  dikembangkan  dari  pada  reward dan pemberian  apresiasi.  Padahal 
pendidikan  yang  ideal  dan  dapat  mengembangkan  potensi  diri  agar mandiri  adalah 
pendidikan yang mengedepankan reward dan apresiasi kepada peserta didik dari pada 
punishment dan penindasan yang justru mengerdilkan jiwa peserta didik, membuatnya 
tidak  kreatif  dan  tidak  mandiri.  Ketahanan  suatu  masyarakat  ditentukan  oleh  tiga 
unsur  ialah  sumber  daya  alamnya,  sumberdaya  manusianya  yang  berkualitas,  dan 
sumber daya kebudayaan dan kesejarahannya (Tilaar, 2002: 60). 

Persoalan  peningkatan  seutuhnya  sumber  daya  manusia,  yaitu  kualitas 
manusia  dengan  keseimbangan  aspek material  dan  aspek  spiritual/nilai  keagamaan. 
Investasi  pendidikan  bagi  sumber  daya  manusia  sebagai  anggota  masyarakat  yang 
diperlukan adalah memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Manusia yang berwatak, 
yaitu  jujur  dan memiliki  social  capital:  dapat  dipercaya,  suka  kerja  keras,  jujur,  dan 
inovatif.  Dengan  istilah  lain, manusia  yang  beretika  dengan  taat menjalankan  ajaran 
agamanya;  (2)  Cakap  dan  inteligen;  inteligensi  ini  harus  dikembangkan  sesuai  apa 
yang  dimiliki  oleh  masing‐masing  individu;  (3)  Entrepreneur  wiraswasta),  sikap 
entrepreneur  bukan  hanya  di  bidang  ekonomi  dan  bisnis  tetapi  juga  unruk  semua 
aspek  kehidupan,  karena  kemampuan  entrepreneur  cenderung  bersifat  inovatif  dan 
tidak  terikat  kepada  sesuatu  yang  tetap,  sehingga  tidak  mengenal  istilah 
”menganggur”;  (4)  Kompetitif,  sumber  daya  manusia  yang  diperlukan  adalah  yang 
memiliki kualitas kompetitif dalam kehidupan dunia terbuka untuk selalui menggapai 
nilai  lebih  dan meningkatkan  ditumbuhkan  sejak  di  dalam  keluarga,  dan  juga  setiap 
jenjang pendidikan formal. 
 
Keterampilan 
Mathis dan Jackson (2001) mengilustrasikan bahwa kompetensi ada yang terlihat dan 
ada  yang  tersembunyi.  Pengetahuan  lebih  terlihat,  dapat  dikenali  oleh  perusahaan 
untuk mencocokkan orang dengan pekerjaan. Keterampilan walaupun sebagian dapat 
terlihat  sebagian  lagi  kurang  teridentifikasi.  Akan  tetapi  kompetensi  tersembunyi 
berupa kecakapan yang mungkin  lebih berharga dapat meningkatkan kinerja.  Stoner 
(2000), telah mengidentifi‐kasikan tiga macam keterampilan dasar yaitu: 
1. Keterampilan  teknis  yaitu,  kemampuan manusia  untuk menggunakan  prosedur, 

teknik dan pengetahuan mengenai bidang khusus. 
2. Keterampilan  manusia  yaitu,  kemampuan  untuk  bekerja  sama,  memahami  dan 

memotivasi orang lain sebagai individu atau kelompok. 
3. Keterampilan  konseptual  yaitu,  kemampuan  untuk  mengkoordina‐sikan  dan 

mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi,  termasuk melihat 
organisasi  secara  keseluruhan,  memahami  bagaimana  bagian‐bagiannya  saling 
tergantung,  dan  mengantisipasi  bagaimana  perubahan  dalam  suatu  bagian 
tersebut akan mempengaruhi seluruh organisasi. 

Standar kompetensi dapat diasumsikan sebagai rumusan tentang kemampuan 
dan  keahlian  apa  yang  harus  dimiliki  oleh  tenaga  kerja  (SDM)  dalam melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan/disepakati (Mondy,2008:3). 

Kompetensi  erat  kaitannya  dengan  kinerja,  baik  kinerja  individu  maupun 
kinerja  organisasi  (perusahaan).  Menurut  Amstrong  (1994)  kinerja  seseorang 
didasarkan pada pemahaman ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian dan perilaku 
yang  diperlukan  untuk  melakukan  pekerjaan  dengan  baik.  Sedangkan  kinerja 
organisasi  (perusahaan)  didasarkan  pada  bagaimana  manajemen  perusahaan 
merespon  kondisi  eksternal  dan  internalnya,  yang  dengan  tolok  ukur  tertentu  akan 
dapat  diketahui  berapa  tingkat  turbelensinya  dan  berapa  tingkat  kemampuan  untuk 
mengantisipasinya.  Analisa  kompetensi  SDM    dimaksudkan  adalah  untuk 
menghasilakan profil atau model yang digunakan untuk: 
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1. Manajemen kinerja individu 
2. Penerimaan atau penempatan 
3. Pengembangan karier 
Beberapa kriteria yang dapat dianalisis antara lain: 
1. Dorongan individu (motivasi untuk sekses) 
2. Dampak dan hasil 
3. Daya analisis 
4. Berpikir strategis 
5. Berpikir kreatif (kemempuan berinovasi) 
6. Ketegasan dalam mengambil keputusan 
7. Penilaian secarakomersial 
8. Tim manajemen dan kepemimpinan 
9. Hubunagan antar pribadi 
10.Kemampuan berkomunikasi 
11. Kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi perubahan dan tekanan 
12. Kemampuan merencanakan dan mengendalikan proyek. 

Analisis  kompetensi  juga  dapat menggambarkan  sifat  seseorang  dengan  cara 
menilai  pengetahuan,  keterampilan  khusus  yang  dibutuhkan,  pendidikan,  pelatihan 
dan  pengalaman.  Ada  beberapa  teknik  analisis  kompetensi  yang  sedang  digunakan 
antara lain: 

1. Critical Incident (Peristiwa kritis), yaitu digunakan untuk mengumpul‐kan dan 
memperoleh  data  mengenai  perilaku  yang  efektif  atau  kurang  efektif,  lalu 
dihubungkan dengan peristiwa kritis yang sebenarnya. 

2. Repertory  grid  analysis;  Digunakan  untuk  mengidentifikasi  dimensi  yang 
membedakan orang yang mempunyai kinerja baik dari orang yang mempunyai 
kinerja kurang standard. 

3.  Job competency assessment (penilaian kompetensi pekerjaan) 
 
Pengalaman Kerja 
Pengalaman kerja atau sering disebut masa kerja adalah lamanya waktu yang pernah 
dijalani pegawai atau karyawan dalam suatu kantor atau perusahaan. Lamanya bekerja 
dilihat  dari  banyaknya  tahun  yaitu  sejak  pertama  kali  seseorang  diangkat  menjadi 
pegawai atau karyawan. Dari pengalaman kerja yang semakin tinggi maka kemahiran 
dalam menyelesaikan  pekerjaanya  akan  semakin  cepat.  Karenanya,  masa  kerja  yang 
dijalani  seseorang  maka  akan  memberikan  pengalaman  kerja,  yang  kemudian 
berpengaruh terhadap tingkat profesionalitas sesesorang (Sumarni:2004). 
  Pengalaman  kerja  merupakan  bagian  yang  dapat  dikhususkan  sebagai  suatu 
pengalaman  bisa  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Pengalaman  secara 
langsung yaitu pengalaman yang diperoleh seseorang selama bekerja pada tempatnya 
bekerja.  Sedangkan  pengalaman  secara  tidak  langsung  adalah  pengalaman  yang 
diperoleh pegawai pada waktu tidak berada pada tempatnya bekerja (Widjaya,2002). 
  Dalam  penerimaan  karyawan  baru,  umumnya  pihak  pengusaha  mencari 
karyawan  yang  sudah  berpengalaman  dalam  bidangnya,  hal  ini  dikarenakan  ada 
anggapan bahwa mereka yang berpengalaman  tidak perlu  lagi diajari, mereka  cukup 
menerima bimbingan permulaan saja. Selanjutnya sudah bisa dilepas sendiri. Berbeda 
dengan mereka belum berpengalaman, harus diajar dan dilatih secara intensif dan hal 
ini  pun  tergantung  pada  orang  yang  diberi  latihan  tersebut.  Dengan  demikian  dapat 
dikatakan  bahwa  pengalaman  kerja  yang  diperoleh  seseorang  dalam  pengalaman 
kerjanya  dapat  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  bidangnya 
(Flipo,2001).  Dari  uraian  tersebut  diatas  maka  kerangka  analisis  diajukan  sebagai 
berikut:  
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Gambar 1 
Kerangka Analisis 

 
 

METODE PENELITIAN  
 

Jenis Penelitian  
Jenis  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif. Metode  kualitatif  itu  sendiri 
adalah  suatu  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan  memberi  penjelasan‐
penjelasan hasil penelitian.  
 
Metode Pengambilan Sampel 
Indriantoro  (2003)  menyatakan  populasi  adalah  sekelompok  orang,  kejadian  atau 
segala  sesuatu  yang  mempunyai  karakteristik  tertentu.  Anggota  populasi  disebut 
dengan elemen populasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian  ini adalah pegawai 
biro  administrasi  umum universitas  dehasen.  Teknik Pengambilan  sampel  dilakukan 
dengan cara sensus sebanyak 20 orang. 
 
Sumber Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pegawai yang berada dilingkungan biro 

administrasi  dan umum universitas  dehasen. Data  tersebut  dikumpulkan dengan 
interview atau wawacara dan menggunakan kuisioner. 

2. Data Sekunder dalam penelitian  ini  antara  lain adalah studi kepustakaan melalui 
buku‐buku, artikel serta jurnal online.  

 
Metode Pengumpulan Data  
Dalam  penelitian  ini  subyek  yang  diwawancarai  adalah  pegawai  biro  administrasi 
umum universitas dehasen adapun  jumlah sampel yang akan diwawancara sebanyak 
20 orang responden. 

Kuisioner  merupakan  suatu  pengumpulan  data  dengan  memberikan  dan 
menyebarkan  daftar  pertanyaan  –  pertanyaan  kepada  responden  dengan  harapan 
memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.  

Kuisioner yang disebarkan dilengkapi dengan 5 pilihan jawaban,yang masing – 
masing  pilihan  ditentukan  oleh  skor.  Adapun  metode  skor  yang  digunakan  adalah 
skala Likert berjenjang  (5,4,3,2,1). dimana skor 5 untuk pilihan  “Sangat baik”,  skor 4 

Kualitas Sumber Daya Manusia 
Pegawai BAU Dehasen 

Pendidikan  Ketrampilan  Pengalaman Kerja 
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untuk pilihan  “Baik”,  skor  3 untuk pilihan  ”Cukup baik”,  skor  2 untuk pilihan  ”Tidak 
baik”, dan skor 1 untuk pilihan ”Sangat tidak baik”.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Analisis Data Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pendidikan  
Data penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban atas kuisioner yang dibagikan kepada 
20  orang  responden  pegawai  biro  administrasi  umum  universitas  dehasen.  Adapun 
tanggapan  responden  pada  8  item  pernyataan  dalam  kuisioner.  Item  pertanyaan 
bekerja  harus memiliki  intelengensi mempunyai  nilai  rata‐rata  terendah  2,88  (2,61‐
3,40).  Nilai  rata‐rata  tertinggi  3,08  (2,61‐3,40)  pada  item  pertanyaan  Bekerja  harus 
memiliki kecakapan.   

Persepsi  responden  terhadap  kualitas  pendidikan  dalam  meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia adalah cukup Baik dengan angka rata‐rata sebesar 2.93 
(2.61  –  3.40).  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  bahwa  karyawan  biro  administrasi  dan 
umum  universitas  dehasen  menyadari  arti  pentingnya  kualitas  pendidikan  dalam 
meningkatkan kualitas  sumber daya manusia.  Jawaban  tanggapn karyawan  terhadap 
kualitas pendidikan  dapat diliat pada table 3.  
 

Tabel 3 
Jawaban Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pendidikan 

 

No  Pernyataan  SS  S  CS  TS  STS  Jumlah 
Rata‐
rata 

1  Watak untuk berlaku jujur dan dapat di percaya  6  5  5  4  0  73  2.92 

2  Sungguh‐sungguh dan bekerja keras  5  6  7  2  0  74  2.96 

3  Bekerja dengan baik serta jujur  2  8  6  4  0  68  2.72 

4  Bekerja perlu suatu inovasi  6  6  3  5  0  73  2.92 

5  Bekerja harus memiliki kecakapan  8  4  5  3  0  77  3.08 

6  Bekerja harus memiliki intelengensi  4  6  8  2  0  72  2.88 

7  Bekerja layaknya pengusaha yang profesional  4  8  6  2  0  74  2.96 

8  Bekerja selalu berkompetitif   5  7  6  2  0  75  3.00 

   Rata‐rata                    2.93 
Sumber : Hasil Penelitian, 2011 

Keterangan :  
4,21 - 5,00 Sangat Baik  
3,41 - 4,20 Baik  
2,61 - 3,40 Cukup Baik  
1,81 - 2,60 Tidak Baik  
1,00 - 1,80 Sangat Tidak Baik  

 
Hasil Analisis Data Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Keterampilan  
Berdasarkan  data‐data  yang  diperoleh  melalui  penyebaran  kuisioner  kepada  20 
responden, maka diperoleh pernyataan responden mengenai kualitas ketramilan. Dari 
8 item pertanyaan di kuisioner nilai tersebut semua berada pada jawaban cukup baik. 
terdapat  nilai  rata‐rata  terendah  2,88  (2.61  –  3.40)  item  pertanyaan  itu  adalah 
Kemampuan  menggunakan  pengetahuan  dan  nilai  rata‐rata  tertinggi  3,24  (2.61  – 
3.40)  dengan  item  pertanyaan  Kemampuan  memahami  dengan  individu  dan 
kelompok.  Hasil  uji  rata‐rata  di  atas  menunjukkan  bahwa  tanggapn  karyawan 
terhadap  kualitas  keterampilan  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber daya manusia 
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adalah  cukup  baik  dengan  angka  rata‐rata  sebesar  3.05  (2.61  –  3.40).  Hal  ini  dapat 
dilihat  bahwa  bahwa  karyawan  biro  administrasi  dan  umum  universitas  dehasen 
menyadari arti pentingnya kualitas keterampilan dalam meningkatkn kualitas sumber 
daya manusia . Jawaban tanggapn karyawan terhadap kualitas pendidikan  dapat diliat 
pada table 4. 

 
Tabel 4 

Jawaban Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Keterampilan 
 

No  Pernyataan  SS  S  CS  TS  STS  Jumlah 
Rata‐
rata 

1  Kemampuan menggunakan prosedur  7  6  5  2  0  78  3.12 

2  Kemampuan menggunakan teknik   5  7  6  2  0  75  3.00 

3  Kemampuan menggunakan pengetahuan  4  7  6  3  0  72  2.88 

4  Kemampuan bekerjasama dengan individu  6  6  4  4  0  74  2.96 

5 
Kemampuan memahami dengan individu dan 
kelompok  8  6  5  1  0  81  3.24 

6  Kemampuan memotivasi orang lain  6  7  7  0  0  79  3.16 

7 
Keterampilan konseptual dalam 
mengkoordinasikan   4  8  7  1  0  75  3.00 

8  Keterampilan konseptual dalam mengintegrasikan  4  9  6  1  0  76  3.04 

   Rata‐rata                    3.05 
Sumber : Hasil Penelitian, 2011 

Keterangan :  
4,21 - 5,00 Sangat Baik  
3,41 - 4,20 Baik  
2,61 - 3,40 Cukup Baik  
1,81 - 2,60 Tidak Baik  
1,00 - 1,80 Sangat Tidak Baik  

 
Hasil Analisis Data Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pengalaman 
Berdasarkan  data‐data  yang  diperoleh  melalui  penyebaran  kuisioner  kepada  20 
responden,  maka  diperoleh  pernyataan  responden  mengenai  kualitas  pengalaman. 
Dari 5 item pertanyaan di kuisioner nilai tersebut semua berada pada jawaban cukup 
baik.,  terdapat nilai  rata‐rata terendah 2,84 (2.61 – 3.40)  item pertanyaan  itu adalah 
Kemandirian dalam bekerja dan nilai rata‐rata tertinggi 3,00 (2.61 – 3.40) dengan item 
pertanyaan Pengalaman kerja diluar unit kerja. 
Hasil uji  rata‐rata di atas menunjukkan bahwa  tanggapn karyawan terhadap kualitas 
keterampilan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah cukup setuju 
dengan angka rata‐rata sebesar 2.85 (2.61 – 3.40). Hal ini dapat dilihat bahwa bahwa 
karyawan biro administrasi dan umum universitas dehasen menyadari arti pentingnya 
kualitas pengalaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  
 

Tabel 5 
Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pengalaman 

 
No  Pernyataan  SS  S  CS  TS  STS  Jumlah  Rata‐rata 

1  Kemandirian dalam bekerja   4  5  6  5  0  68  2.72 

2  Kecepatan dalam bekerja  5  6  7  2  0  74  2.96 

3  Profesional dalam bekerja   2  8  6  4  0  68  2.72 
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4  Kemandirian dalam bekerja  6  5  3  6  0  71  2.84 

5  Pengalaman kerja diluar unit kerja  7  4  6  3  0  75  3.00 

   Rata‐rata                     2.85 
Sumber : Hasil Penelitian, 2011 

Keterangan :  
4,21 - 5,00 Sangat Baik  
3,41 - 4,20 Baik  
2,61 - 3,40 Cukup Baik  
1,81 - 2,60 Tidak Baik  
1,00 - 1,80 Sangat Tidak Baik  

 
Hasil Wawancara 
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  kualitas  pendidikan,  kualitas  keterampilan 
dan kualitas pengalaman. Beberapa indikator pencapai kualitas pendidikan karyawan 
biro  administrasi  dan  umum  universitas  dehasen di atas berangsur-angsur sudah 
dilakukan dan diterapkan dalam peningkatan kinerja, Berdasarkan pembahasan 
kualitas keterampilan yang di miliki karyawan biro  administrasi  dan  umum 
universitas  dehasen adalah dimana kompetensi ada yang terlihat dan ada yang 
tersembunyi, dan berdasarkan hasil dari pembahasan tentang kualitas keterampilan 
yang dimiliki karyawan biro  administrasi  dan  umum  universitas  dehasen tersebut, 
dari indikator yang ada telah memiliki pengalaman kerja yang cukup,  agar  lebih 
terinci  maka  hasil  wawancara  yang  telah  ditanggapi  oleh  20  orang  karyawan  biro 
administrasi dan umum universitas dehasen di buat suatu rangkuman sebagai berikut: 

 
Tabel 6 

Hasil Rangkuman Hasil Wawancara 
 

No  Pernyataan  Hasil Wawancara

1  Kualitas Pendidikan  - Setiap  ada  permasalahan  disampaikan  kepada  rekan  kerja 
dan pimpinan untuk mencari solusi dan selalu bekerja sesuai 
aturannya 

- Menjalankan  tugas  apa  yang  telah  diembankan  penuh 
dengan rasa tanggung jawab  

- Jujur menjalankan kedisiplinan yang telah di tetapkan di unit 
kerja 

- Berlaku jujur, disiplin dalam bekerja di unit kerja saat ini. 
- Menjalankan  transparansi  dalam  bekerja  maka  tidak  akan 

menimbulkan kecurigaan.  
- Selalu  bekerja  dengan  penuh  kejujuran  dan  berlaku  baik 

sesame rekan kerja atau pimpinan 
- Menjalankan  transparansi  dalam  bekerja  menunjukkan 

kedisiplinan  akan  lebih  memudahkan  dalam  hubungan 
sesama rekan kerja dan menimbulkan harmonisasi. 

- Menjalankan tugas dengan penuh semangat dengan tim 
- Perlunya  semangat  tim  dengan  cara  memberikan masukan 

yang  dapat  membangun  dan  meningkatkan  kinerja 
karyawan 

- Menyelesaikan  semua  tugas  yang  di  amanahkan  dengan 
terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 

- Menyelesaikan  semua  tugas  yang  di  amanahkan  secara 
terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 

- Memberikan pelatihan dan workshop yang dapat menambah 
skill 

- Menyelesaikan semua tujuan yang diembankan dan dapat di 
pertanggung jawabkan 

- Membangun  tim  dalam  bekerja  dan  membangun 
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harmonisasi dengan rekan kerja 
- Selalu mengikuti perkembangan baik dari ilmu pengetahuan 

maupun dari pengalaman kerja yang kita peroleh 
- Suatu  intelegensi  yang  baik  dapat  dikembangkan  melalui 

penerapan dalam dunia kerja 
- Bekerja  sama  dalam  bekerja  dengan  rekan  kerja  dan 

kenyamanan dalam bekerja yang baik 
- Menganggap  mahasiswa  adalah  konsumen  yang  perlu 

dilayani dengan sungguh‐sungguh 
- Menganggap  mahasiswa  adalah  konsumen  yang  perlu 

diberikan pelayanan terbaik dengan sungguh‐sungguh 
- Mahasiswa  dan  dosen  ibarat  konsumen  semakin  baik  dan 

ramah  kita  melayani  akan membuat  dosen  dan mahasiswa 
merasa  dihargai  dengan  cara  melakukan  pelayanan  yang 
baik , professional dan ramah 

- Kompetisi  dibangun dengan  tujuan memotivasi  untuk  lebih 
maju 

- Berkompetisi  dengan  cara  yang  sehat  di  lingkungan  kerja 
dengan berkompetisi yang baik akan menimbulkan suasana 
kerja yang harmonis 

- Memotivasi semangat kerja dengan cara selalu belajar  lebih 
baik dari rekan kerja yang lain 

- Kompetisi  di  bangun  dengan  cara  memotivasi  kerja  agar 
lebih baik lagi 

2  Kualitas Keterampilan  - Memahami komunikasi antar karyawan dengan baik 
- Menjalankan  keterampilan  yang  dimiliki  sebaik  mungkin 

sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam bidang 
kerja 

- Memberikan  masukan  yang  dapat  membangun  dan 
meningkatkan kinerja karyawan 

- Rasa    memiliki  dan  memahami  antara  teman  kerja  dengan 
baik 

- Memiliki komunikasi dengan cara membangun kebersamaan 
dan ikut membina setiap kegiatan kemahasiswaan 

- Teknik  bidang  khusus  yang  ditekuni  saat  ini  selalu 
diterapkan dalam bidang kerja  

- Menggunakannya  dan  menerapkannya  dalam  bekerja 
sehingga keterampilan teknis yang dimiliki tidak hilang 

- Komunikasi  yang  baik  dan  membangun  kebersamaan  dan 
ikut dalam suatu kegiatan kemahasiswaan 

- Kemampuan membangun komunikasi dengan maha 
- Komunikasi  yang  baik  dan  membangun  kebersamaan  dan 

ikut dalam suatu kegiatan kemahasiswaan 
- Menghormati  dan  menghargai  dari  setiap  perbedaan  yang 

ada 
- Komunikasi  yang  baik  serta  menghargai  individu  dan 

kelompok yang ada pada unit kerja  
- Bersosialisasi dengan rekan kerja dan dosen 
- Menghormati  dan  menghargai  dari  setiap  perbedaan 

pendapat yang ada 
- Membangun  komunikasi  dan  menjalankan  profesionalitas 

kerja 
- Komunikasi dan menjalankan kemampuan kerja pada setiap 

bidang 
- Mengapresiasi diri setiap tanggung jawab yang diberikan 
- Memberikan contoh sikap yang baik secara langsung maupun 

dengan memberikan motivasi yang baik melalui komunikasi 
antar individu 

- Memberikan nasehat dan solusi yang baik  
- Memberikan  penghargaan  dari  setiap  tanggung  jawab  yang 

diemban 
- Menginformasikan semua hasil kerja dengan transparansi 
- Mengaplikasikan  konsep  yang  dimiliki  dalam  unit  kerja 
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yangditekuni  dan  mengkoordinasikan  aktivitas  organisasi 
dengan membangun komunikasi yang baik dalam bekerja 

- Menerima  aspirasi  dari  aktivitas  unit  kerja  organisasi  dan 
merealisasikan  nya  secara  kolektif  sesuai  dengan 
kepentingan yang bersifat baik dan membangun 

- Menerima  semua  aspirasi  dan  merealisasikannya  sesuai 
dengan kegiatan organisasi 

3  Kualitas Pengalaman  - Mencari  formulasi  yang  tepat  dalam menyelesaiakan  setiap 
tugas yag diberikan 

- Kemandirian  bisa  dikembangkan  dengan  cara  melakukan 
tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan 
sesuai dengan prosedur yang berlaku 

- Mampu  bekerja  tanpa membebankan  pekerjaan  pada  orang 
lain 

- Mencari  formulasi  yang  tepat  dalam  menyelesaikan  setiap 
tugas yang diberikan 

- Kecepatan diperlukan tapi dengan cara menyelesaikan setiap 
tugas yang diberikan sesuai dengan target yang ditetapkan 

- Membuat  perioritas  kerja  dengan  begitu  kita  akan  fokus 
dalam bekerja hal ini berkaitan dengan efektifitas kerja 

- Mengerjakan  pekerjaan  secara  sungguh‐sungguh  tanpa 
menunda waktunya 

- Kecepatan yang diperlukan dengan data yang  lengkap dapat 
menyelesaikan tugas sesuai dengan target dan harapan 

- Menjalankan transparansi informasi dan kerja yang di capai 
- Berusaha  selalu  bekerja  sesuai  prosedur  dan  disiplin  serta 

bertanggung jawab atas pekerjaan  
- Mengikuti aturan akademik yang berlaku  
- Transparansi informasi dengan kinerja yang dapat di capai 
- Mencari formulasi yang pas untuk menyelesaikan pekerjaan 
- Pengembangan kemandirian seiring dengan profesionalisme 

dan tanggung jawab  
- Bekerja tanpa merepotkan dan menganggu orang lain  
- Mencari solusi yang pas untuk menyelesaikan suatu pekerjan 

dengan penuh kemandirian 
- Melakukan pengembangan tanggung jawab kedepan  
- Memperoleh pengalaman bidang usaha yang dijalani dan dari 

tempat bekerja  
Sumber : Hasil Penelitian, 2011 

 
 

KESIMPULAN  
 

Berdasakan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  hasil  penelitian  ini  dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1) Karyawan  BAU  Unived  Bengkulu  telah  memiliki  kualitas  pendidikan  yang  lebih 

baik. 
2) Kualitas Keterampilan Yang dimiliki karyawan BAU Unived Bengkulu  juga cukup 

baik. 
3) Kualitas pengalaman karyawan BAU Unived cukup baik dan berbagai upaya yang 

telah dilakukan dalam peningkatan. 
 
 

SARAN 
 

Dari  hasil  penelitian  dan  didasarkan  pada  kesimpulan  yang  ada,  maka  dapat 
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut, yaitu :  
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1. Kualitas pendidikan akan sangat menentukan kualitas SDM karyawan BAU Unived 
dengan tetap memperhatikan hal‐hal sebaga berikut: 
1). Berlaku jujur dan dapat di percaya 
2.) Bekerja dengan sungguh‐sungguh dan kerja kera 
3). Bekerja dengan baik serta jujur 
4). Bekerja perlu inovasi 
5). Bekerja harus memiliki kecakapan 
6). Bekerja harus memiliki intelegensi 
7). Bekerja seperti pengusaha dan profesional  
8). Bekerja penuh competitif 
 

2. Kualitas  keterampilan  juga  sangat  menentukan  kualitas  SDM  yang  ada  di  BAU 
Unived Bengkulu,  oleh karena  itu  juga  yang  tetap menjadi  fokus  perhatian yang 
harus  dilaksanakan  dan  diperoleh  beberapa  indikator  kualitas  pengalaman 
berikut ini. 
1) Kemampuan menggunakan prosedur  
2) Kemampuan teknik 
3) Kemampuan menggunakan pengetahuan  
4) Kemampuan bekerjasama. 
5) Kemampuan memahami individu dan kelompok  
6) Kemampuan memotivasi orang lain  
7) Keterampilan konseptual dalam mengkoordinasikan semua kepentingan 
8) Keterampilan konseptual dalam mengintegrasikan semua kepentingan  
 

3. Pengalaman  kerja  ini  sering  juga  disebut  masa  kerja,  masa  kerja  ini  dilihat 
beberapa lama karyawan tersebut bekerja dalam satu unit organisasi. Mengingat 
pentingnya  kualitas  kerja  bagi  setiap  karyawan  yang  ada  di  BAU  Unived  maka 
indikator kualitas pengalaman di  bawah  ini harus dimiliki  dengan proses waktu 
berjalan,  adapun  indikator  kualitas  pengalaman  yang  harus  dimiliki  adalah 
sebagai berikut: 
1) Kemandirian dalam bekerja  
2) Kecepatan dalam bekerja  
3) Profesional dalam bekerja. 
4) Karyawan memiliki kemandirian. 
5) Memiliki pengalaman kerja di luar unit kerja 
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