
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan kegiatan 

manajemen yang memiliki peran yang paling besar dalam sebuah organisasi. 

Cakupannya tidak hanya dalam bentuk tanggungjawab manajer personil. 

Manajemen SDM merupakan serangkaian tugas yang terkait dengan upaya-upaya 

memperoleh karyawan, melatih, mengembangkan, memotivasi, 

mengorganisasikan dan memelihara karyawan dalam sebuah perusahaan sampai 

suatu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (Mangkuprawira 2011).  

Menurut Noe et al. (2010) MSDM mengacu pada kebijakan-kebijakan, 

praktek-praktek serta sistem-sistem yang memengaruhi perilaku, sikap dan kinerja 

karyawan. Praktek-praktek MSDM meliputi aktivitas menganalisis dan 

merancang pekerjaan, menetapkan kebutuhan SDM (perencanaan SDM, menarik 

karyawan yang potensial (merekrut), memilih karyawan (seleksi), mengajarkan 

kepada karyawan tentang cara melaksanakan pekerjaannya dan mempersiapkan 

mereka di masa mendatang (pelatihan dan pengembangan), memberikan 

penghargaan kepada karyawan (kompensasi), mengevaluasi kinerja karyawan 

(menajemen kinerja) serta menciptakan lingkungan kerja yang positif (hubungan 

antar karyawan). 

Sejalan dengan hal tersebut, dalam memasuki era pasar bebas, setiap orang 

dituntut  meningkatkan kompetensi di bidangnya. Mengingat semakin besarnya 

persaingan dalam dunia kerja, terutama SDM yang tersedia di usia produktif, 

maka SDM kurang produktif akan tertinggal oleh situasi yang menuntut 

persaingan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dimulai pada akhir tahun 

2015, di mana tenaga kerja di suatu negara bebas memasuki pasar kerja negara 

lain di Association of South East Asia Nations (ASEAN). Untuk itu, SDM di 

Indonesia harus dipersiapkan dengan meningkatkan motivasi menjadi SDM yang 

memiliki potensi dan kompetensi agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari 

negara lain. 

SDM memiliki peran penting sebagai potensi penggerak seluruh aktivitas 

organisasi. Setiap organisasi harus bisa menjaga, memelihara dan meningkatkan 

kualitas kinerja SDM. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

dalam meningkatkan kualitas kinerja adalah dengan memberikan perhatian berupa 

motivasi kerja kepada karyawannya dan menciptakan iklim kerja yang baik. 

Selain itu, hal terpenting yang harus dilakukan oleh organisasi, adalah bagaimana 

karyawan dapat menikmati pekerjaannya sehingga karyawan dapat mengerjakan 

perkerjaannya tanpa ada tekanan.  

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai salah satu institusi yang bergerak 

dalam bidang pendidikan memiliki peran sangat besar dalam menghasilkan SDM 

kompeten di bidangnya. Sistem pendidikan di IPB mengutamakan penguatan 

kompetensi lulusan, yakni keunggulan fundamental individu yang mencerminkan 

sikap dan kinerja lulusan di dunia kerja atau pada situasi tertentu. Dalam rangka 

mewujudkan SDM IPB yang siap dalam menjawab tantangan di masa depan, 

tentu tidak terlepas dari peran SDM yang ada di dalamnya, yaitu dosen dan 

Tendik IPB (Tendik) di dalam penyelenggaraannya. Untuk itu diperlukan SDM 
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bermotivasi kerja tinggi, sehingga tercapai kepuasan kerja yang didukung oleh 

iklim kerja untuk meningkatkan kinerja institusi, serta tercapainya visi dan misi 

IPB dalam menuju World Class University (WCU).  

Upaya IPB dalam mencapai WCU ditandai dengan perubahan IPB dari 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum  

(PTNBH) sejak tahun 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 154 

Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara atau 

BHMN. Dengan PTNBH, IPB memiliki kemampuan pengelolaan untuk 

memperoleh kemandirian, otonomi dan tanggungjawab yang lebih besar,  di 

antaranya mengembangkan kemampuan sivitas akademika dan pegawai institut. 

Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta 

IPB menyebutkan bahwa IPB memiliki kewenangan dalam membina dan 

mengembangkan karir dosen dan Tendik. Paradigma otonomi perguruan tinggi 

tersebut berimplikasi pada penataan struktur dan pengelolaan  IPB secara 

keseluruhan, dengan harapan adanya otonomi dapat meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat.  

Tendik sebagai salah satu SDM yang memiliki peran strategik dalam 

memberikan pelayanan, baik kepada mahasiswa maupun dosen perlu memiliki 

kompetensi memadai. Strategi IPB dalam pengelolaan dan pengembangan SDM 

khususnya Tendik, tercantum dalam Renstra IPB tahun 2014 – 2018 bahwa 

peningkatan kompetensi SDM dilakukan antara lain melalui 

konsistensi kebijakan penempatan Tendik berdasarkan kompetensinya,  promosi, 

rotasi dan penataan jenjang karir. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja 

individu dan berdampak pada: (i) peningkatan kinerja kelompok atau unit kerja, 

(ii) mempermudah learning process melalui inovasi pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi, (iii) meminimalkan gap kecakapan antar individu, (iv) 

mempermudah transfer ilmu pengetahuan/keahlian, dan (v) menciptakan iklim 

yang mendukung kinerja secara keseluruhan.  

Peningkatan kinerja individu maupun unit kerja di IPB sejalan dengan 

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  pada Pasal 

75 disebutkan bahwa penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan 

untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS berdasarkan prestasi dan sistem 

karir. Pada Pasal 76 disebutkan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan 

berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau 

organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai dan 

perilaku PNS.  

Pencapaian kinerja yang diharapkan, memerlukan motivasi kerja dari 

Tendik yang didukung oleh iklim kerja baik, sehingga diharapkan tercapainya 

kepuasan kerja. Upaya peningkatan kinerja Tendik terus  dilakukan  oleh IPB di 

bawah koordinasi Direktorat (Dit.) SDM melalui peningkatan kesejahteraan 

pegawai (dosen dan Tendik). Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui tambahan 

insentif berbasis kinerja, baik kepada Tendik maupun tenaga dosen berdasarkan 

sistem merit. Tambahan insentif untuk Tendik diberikan setiap bulan, namun saat 

ini pembayaran insentif dilakukan setiap tiga bulan,  Bantuan Hari Raya tidak 

hanya diberikan kepada PNS, tetapi juga diberikan kepada tenaga honorer. 

Kesejahteraan lain yang diberikan IPB berupa asuransi kesehatan rawat inap, baik 

Askes Sosial PNS maupun komersial dan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung 

dalam pekerjaan. Namun pada kenyataannya, pemberian insentif kepada Tendik 
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saat ini belum sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2013 

tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan sebagaimana tunjangan kinerja yang diterima oleh Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Tendik di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker).  

Penilaian kinerja Tendik di IPB diterapkan berdasarkan Surat Edaran 

Direktur SDM IPB Nomor 243/I3.23/KP/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang 

perubahan sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan IPB. Penilaian kinerja 

dilakukan dengan tujuan memberikan umpan balik atas kinerja yang telah 

diberikan individu kepada organisasi, mengidentifikasikan kekuatan dan 

kelemahan individu, menghargai kinerja individu, mengidentifikasikan 

pencapaian tujuan, evaluasi faktor pendorong pada tujuan, mengidentifikasi tujuan 

pelatihan, mengembangkan komunikasi dan membantu pimpinan dalam 

pengambilan keputusan.   

Penilaian kinerja Tendik sudah di atas rata-rata, namun belum 

mencerminkan kinerja cukup baik, dikarenakan penilaian produktivitas yang 

dilakukan oleh atasan langsungnya belum obyektif.  Data penilaian kinerja yang 

diperoleh dari Laporan Tahunan  Direktorat  Sumber Daya Manusia (Dit. SDM) 

IPB tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel  1 Rekapitulasi Nilai Kinerja Tendik tahun 2013 - 2015 

Kisaran 

Nilai 
Nilai 

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Jumlah 

(orang) 
Persentase 

(%)  
Jumlah 

(orang) 
Persentase 

(%) 
Jumlah 

(orang) 
Persentase 

(%) 
5 A - - - - - - 

4 – < 5 B 1154 78.29 1013 72.43 1169 74.18 
3 – < 4 C 221 14.99 248 17.35 176 11.17 
2 – < 3 D 9 0.61 112 7.84 16 1.02 
1 – < 2 E 1 0.07 4 0.28 25 1.59 

Tidak Mendapat 

Nilai 
36 6.04 30 2.10 190 12.06 

TOTAL  1474 100 1429 100 1576 100 
Sumber : Dit. SDM IPB (2015) 

 

Tabel 1 menggambarkan bahwa masih ada Tendik IPB yang memperoleh 

penilaian kurang dari 3, yaitu artinya belum memenuhi standar penilaian kinerja, 

kondisi tersebut mengalami peningkatan 7,42% dari Tahun 2013 ke Tahun  2014 

walaupun mengalami penurunan di Tahun 2015, yaitu 2,61%. Tendik IPB yang 

tidak memperoleh penilaian juga mengalami peningkatan nyata dari Tahun 2014 

ke Tahun 2015, yaitu dari 30 orang meningkat menjadi 190 orang (10%). Secara 

keseluruhan Tahun 2015, penilaian kinerja Tendik IPB mengalami penurunan 

3,2% dari tahun sebelumnya.  

Tingginya jumlah Tendik yang tidak memperoleh nilai kinerja dan tidak 

adanya Tendik yang memperoleh nilai A Tahun 2013 sampai Tahun 2015 

menunjukkan bahwa kinerja Tendik belum mencapai hasil yang diharapkan oleh 

IPB. Jika kondisi ini dibiarkan, maka pada akhirnya akan berdampak bagi kinerja 

IPB, karena kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu yang ada dalam 

organisasi tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Iklim Kerja Terhadap Kepuasan 
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Kerja dan Implikasinya terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Institut Pertanian 

Bogor.  

 

Perumusan Masalah 

Tendik IPB diharapkan memiliki motivasi kerja kerja yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya sehari-hari didukung iklim kerja yang 

baik, sehingga kepuasan kerjanya terpenuhi pada akhirnya akan tercapai kinerja 

yang maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

perumusan masalah penelitian adalah :   

1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja Tendik IPB ? 

2. Bagaimana pengaruh iklim kerja terhadap kepuasan kerja Tendik IPB ? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Tendik IPB ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah :   

1. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja Tendik IPB  

2. Menganalisis pengaruh iklim kerja terhadap kepuasan kerja Tendik IPB 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Tendik IPB 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan  memberikan bermanfaat bagi : 

1. IPB untuk membuat kebijakan strategik bagi Tendik untuk memiliki 

motivasi dan mempunyai kepuasan tinggi dalam meningkatkan kinerjanya.   

2. Peneliti. Penelitian ini sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang diperoleh 

selama perkuliahan dan peningkatan wawasan tentang pengetahuan dan 

pengalaman 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Tendik berstatus PNS di 

lingkungan Kantor, Direktorat dan Biro IPB. Tendik yaitu  anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan 

teknisi, serta pranata teknik informasi (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012) 

 

 

 




