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INTISARI 

 Kinerja sumber daya manusia merupakan hasil dari usaha yang dicapai 

seseorang dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu 

(Supriyanto dan Machfud, 2010). Dalam era globalisasi dimana teknologi dan 

peradaban yang sangat maju, sumber daya manusia dituntut untuk mempunyai 

kompetensi agar mampu bersaing dan memiliki motivasi dalam diri untuk terus 

berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran 

karyawan yang handal dan profesional dalam usaha meningkatkan kinerja sumber 

daya manusia sangatlah penting, karena hal tersebut akan mempengaruhi 

keberlangsungan organisasi. 

 Populasi penelitian ini adalaha karyawan Tim Verifikasi dan Validasi 

Asosiasi (TVVA) Badan Usaha dilingkungan Lembaga Pengembangan Jasa 

Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah populasi sebesar 129 

orang dengan sampel minimal 56 responden. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pengambilan sampel dengan kriteria 

karyawan TVVA dengan masa kerja diatas 1 tahun dan asosiasi yang memiliki 

anggota diatas 100 badan usaha.   

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh 

kesimbulan sebagai berikut: 

a. Kompetensi profesional terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi intrinsik, sehingga pengujian mampu menerima hipotesis 

pertama. 
 

b. Kompetensi profesional terbukti juga mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja SDM, sehingga hipotesis kedua diterima. 
 

c. Motivasi intrinsik terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja SDM, sehingga hipotesis ketiga dapat diterima. 
 

d. Motivasi intrinsik mampu menjadi variabel intervening dalam proses 

peningkatan kinerja SDM. 
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