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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan salah satu unit organisasi 

setingkat eselon I pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyebutkan bahwa tugas 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah  merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi. 

Pencapaian tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

memerlukan unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem 

kerja dan mekanisme kerja yang jelas. Tujuan dan sasaranorganisasi dibagi habis 

menjadi tugas dan fungsi di masing-masing unit dan sub unit kerja sampai pada 

tingkatan individu dalam satu unit kerja, sehingga individu telah memiliki sasaran 

dan uraian tugas tertentu(Simanjuntak 2011).Dengan demikian, kinerja 

organisasisangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai, karena kinerja organisasi 

merupakan keseluruhan dari kinerja semua unit-unit yang ada dalam organisasi 

beserta semua individu/pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut. 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2004), istilahkinerja berasal dari 

kata Job Performance atau Actual Performance(prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam  melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Ilyas (2002), terdapat tiga komponen penting yang menyangkut 

kinerja yaitu: tujuan, ukuran, dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit 

organisasimerupakan strategi untuk meningkatkan kinerja yang akan memberikan 

arah dan memengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan 

organisasi terhadap setiap personel. Untuk menentukan apakah personel tersebut 

telah mencapai kinerja yang diharapkan dibutuhkan suatu ukuran.Bagi Pegawai 

Negeri Sipil, penilaian kinerja saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 

Kinerja PNS diukur dengan melakukan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari 

dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. 

Salah satu permasalahan umum pada birokrasi di Indonesia, adalah pola 

pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture set) aparatur belum sepenuhnya 

mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional (Perpres 

Nomor 81 tahun 2010).Misalnya memiliki pola pikir bekerja mencari kekayaan, 

egois, bekerja berorientasi pada kepentingan pribadinya sendiri, kelompok atau 

golongannya sendiri, bekerja tanpa keterikatan disiplin waktu, atau tampilan cara 

berpakaian. Sejak tahun 2013, pegawai Ditjen Pendidikan Tinggi telah menerima 

tunjangan kinerja yang besarannya dipengaruhi oleh kehadiran, namun masih 

banyak pegawai yang hadir tidak tepat waktu sedangkan tingkat kehadiran 

pegawai merupakan salah satu indikator kinerja (Mathis dan Jackson 2011). 

Banyaknya pegawai Ditjen Pendidikan Tinggi yang datang terlambat lebih dari 30 

menit padaDesember 2014 dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1Tingkat keterlambatan pegawai Ditjen Pendidikan Tinggi 

Unit Kerja Keterlambatan (%) 

Bagian Perencanaan dan Penganggaran 32  

Bagian Informasi dan Pelaporan 14  

Bagian Hukum dan Kepegawaian  14  

Bagian Umum 11  

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 38  

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama 42  

Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan  24  

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 33  
Sumber: Bagian Hukum dan Kepegawaian (2015) 

 

Selain itu ada beberapa capaian kinerja organisasi yang belum sesuai target, 

diantaranya adalah persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya 

pendidikan yang merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran strategis 

kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi. 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Kemendikbud 2013, pencapaian persentase mahasiswa penerima 

beasiswa/bantuan biaya pendidikan pada tahun 2013 adalah sebesar 11,30 persen 

(598.539 mahasiswa) dari target 18 persen. Ketidaktercapaian  perealisasian target 

tersebut diantaranya disebabkan karena keterlambatan penetapan mahasiswa 

penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan serta ketidakakuratan 

penyampaian data dan informasi rekening para penerima beasiswa dan bantuan 

biaya pendidikan.  

Sasaran strategis ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu 

dan relevan, memiliki beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target. 

Diantaranya adalah persentase prodi yang terakreditasi, yang mencapai realisasi 

88 persen dari target 100 persen. Salah satu hambatan dan permasalahan yang 

menyebabkan tidak tercapainya target adalah pada sistem pendataan yang tidak 

sinkron antara Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) dengan Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan juga faktor internal 

Perguruan Tinggi. 

Pencapaian kinerja organisasi tersebut dipengaruhi oleh kinerja kelompok 

dan kinerja individu.Dengan demikiaan, kinerja yang dicapai organisasi tidak 

terlepas dari perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi Ditjen Pendidikan 

Tinggi. Menurut Soedjono (2005), kinerja organisasi merupakan hasil yang 

diinginkan organisasi dari perilaku orang-orang di dalamnya.  

Berdasarkan observasi awal, secara umum pegawai bekerja cenderung 

bersifat rutinitas serta kurang memiliki kreativitas dan inovasi. Pegawai 

cenderung bekerja setelah mendapat perintah dari atasan. Kondisi tersebut 

menunjukkan motivasi yang kurang dari pegawai untuk memberikan kinerja yang 

terbaik. Motivasi menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul dalam diri 

seorang individu yang menggerakan dan mengarahkan perilaku (Gibsonet 

al.1996). 

Agar dapat menghasilkan kinerja optimal dari seorang pegawai, harus ada 

perhatian dan pengelolaan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

tersebut. Menurut Gibsonet al. (1996), terdapat tiga kelompok variabel yang 

memengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu variabel individu, variabel 

organisasi dan variabel psikologis. Variabel individu terdiri dari kemampuan dan 
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keterampilan, latar belakang dan demografis. Variabel organisasi terdiri dari 

sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan. Variabel 

psikologis terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. 

Kinerja pegawai yang baik akan memberikan pengaruh bagi keberhasilan 

organisasi. Faktor utama terwujudnya penyelenggaraan tugaspemerintahan dan 

pembangunan adalah tersedianya PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur 

dan adil (UU Nomor 43 tahun 1999). Agar kebijakan dalam pembinaan sumber 

daya manusia berdasarkan sistem prestasi kerja dapat selaras dengan kebutuhan 

pegawainya maka organisasi perlu mengetahui faktor apa saja yang sangat 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Untuk mengetahui faktor-faktor dominan 

apa saja yang memengaruhi kinerja pegawai Ditjen Pendidikan Tinggidan 

bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kinerja pegawai maka 

perlu dilakukan penelitian ini. 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dijadikan dasar rencana penelitian ini, antara lain: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi kinerja pegawai Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi? 

2. Bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh secara langsung dan tidak 

langsung terhadap kinerja  pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi? 

3. Faktor dominan apa yang memengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi? 

 

Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerja pegawai 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut secara langsung dan tidak 

langsung terhadap kinerja pegawai diDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

3. Menganalisis faktor dominan yang memengaruhi kinerja pegawai Direktorat 

JenderalPendidikan Tinggi. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai 

bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan di lingkungan Ditjen Pendidikan 

Tinggiyang menyangkut peningkatan kinerja individual pegawai.  Selain itu, 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang 

mengambil topik yang berkaitan, ataupun pihak lain yang tertarik dengan 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi 

kinerja individual pegawai pada lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, namun 

terbatas pada analisis terhadap faktor- faktor yang berasal dari faktor individu, 

faktor psikologis dan faktor organisasi yang memengaruhi kinerja Pegawai Negeri 
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