
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah pekerja, karyawan atau pegawai yang 

mengerjakan pekerjaannya (Ulfatin dan Triwiyanto 2016). Menurut Maddux 

(2001) sumber daya manusia merupakan bagian yang paling kritis di dalam 

menunjang keberhasilan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas 

membantu tercapainya keuntungan, pertumbuhan, produktivitas serta umur 

panjang dari suatu perusahaan atau suatu institusi. Sumber daya manusia 

merupakan salah satu faktor utama dalam sebuah organisasi yang menentukan 

kemampuan berkembang dan maju dalam menghadapi persaingan yang tajam. 

Para pekerja dalam suatu unit kerja tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, 

mereka harus dapat saling membantu di dalam unit kerja atau kelompoknya 

masing-masing. Dalam konteks perguruan tinggi, para tenaga kependidikan harus 

dapat saling berinteraksi serta memelihara hubungan yang stabil, berbagi tujuan, 

dan mempunyai rasa solidaritas sebagai satu kelompok (Greenberg dan Baron 

2003). Kreitner dan Kinichi (2010) mendefinisikan bahwa kelompok adalah dua 

atau lebih individu yang berinteraksi secara bebas serta berbagi tujuan dan 

mempunyai identitas bersama. Setiap anggota di dalam suatu institusi saling 

berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain.  

Di dalam suatu perusahaan atau pun institusi, para pekerja bekerja sama 

untuk mencapai target sehingga diperlukan adanya kohesivitas. Kohesivitas 

merupakan hubungan antara anggota individu dengan individu lainnya di dalam 

kelompok yang saling bekerja sama sebagai satu unit (Aoyagi et al. 2008). 

Berdasarkan Woerkom dan Sanders (2010), adanya kohesivitas dapat 

menyebabkan perbedaan pendapat di dalam tim yang kemungkinan akan 

menghancurkan rasa saling percaya dan kerja sama yang diperlukan serta dapat 

menjadi penyebab konflik yang dapat merusak kohesivitas.  Jadi, dapat dilihat 

bahwa kohesivitas dapat pula menyebabkan konflik di dalam kelompok. 

Komunikasi yang baik di dalam kelompok menjadikan setiap anggotanya dapat 

bekerja sama dengan baik sehingga setiap individu dapat merasakan adanya 

kohesivitas. Kohesivitas diharapkan dapat membangun hubungan yang baik 

antara atasan dan bawahan serta hubungan akan sesama pegawai sehingga dapat 

memengaruhi kepuasan kerja. 

Menurut Zulkifli dan Yusuf (2015) kohesivitas berkaitan dengan kinerja 

para pegawai. Dalam sebuah perusahaan semakin tinggi kohesivitas kelompok, 

maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Perusahaan perlu melakukan strategi 

dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya (Haryanti dan Cholil 2015). Kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh 

kohesivitas, namun dipengaruhi pula oleh kepuasan kerja para pegawainya 

(Taurisa dan Ratnawati 2012).  

Kreitner dan Kinicki (2014) menjelaskan bahwa kepuasan menghasilkan 

kinerja yang tinggi, dan begitu pula sebaliknya yaitu kinerja yang tinggi 

menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi pula. Karyawan yang puas dengan 
pekerjaan mereka akan melakukan pekerjaan atau kewajiban sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan yang telah diberikan (Wibowo 2016). Setiap individu 



2 

 

 

 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda (Arifin 2017). Berdasarkan 

penelitian Arifin (2012), semakin tinggi perasaan puas karyawan akan memacu 

semangat kerja karyawan tersebut.  

Prinsip ini berlaku pula bagi sebuah institusi pendidikan seperti perguruan 

tinggi. Perguruan tinggi merupakan institusi yang menyediakan layanan kepada 

masyarakat dalam bidang pendidikan. Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi 

terdapat sistem akreditasi untuk meningkatkan mutu serta relevansi program 

akademik. Akreditasi merupakan salah satu jenis evaluasi program yang 

dilaksanakan dibidang pendidikan. Dalam lingkungan perguruan tinggi, akreditasi 

dilakukan untuk menilai program studi dan kinerja dari perguruan tinggi (Amir 

2016). Pada tahun 1997 sampai dengan saat ini, baik perguruan tinggi negeri 

maupun swasta mengikuti program akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan BAN-PT 

untuk memastikan kualitas sistem tata kelolanya. Dengan adanya hal tersebut 

maka setiap unit kerja yang terkait dituntut untuk dapat bekerja sama agar 

mencapai target yang telah ditetapkan.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi pasal 69 ayat 1 yaitu ketenagaan perguruan tinggi 

terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Dosen dan tenaga kependidikan yang 

dimaksud pada ayat 1 diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi oleh 

Pemerintah atau badan penyelenggara. Dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional terdapat 

istilah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan tenaga 

kependidikan yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 

belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan 

sedangkan tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdi 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Laporan Tahunan 

Kegiatan Direktorat SDM (Sumber Daya Manusia) IPB tahun 2015 menjelaskan 

bahwa staf IPB terdiri dari dua unsur yaitu dosen dan tenaga kependidikan. Dosen 

IPB merupakan pegawai yang diangkat oleh IPB berdasarkan pada persyaratan 

pendidikan, keahlian dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas pokok di 

bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat. Sedangkan tenaga 

kependidikan di IPB merupakan pegawai yang diangkat oleh IPB dalam 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ulfatin dan Triwiyanto (2016) 

menyebutkan bahwa tenaga kependidikan mempunyai tugas yaitu melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

guna menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu perguruan tinggi 

negeri yang telah memperoleh akreditasi dari BAN PT. IPB mempunyai sembilan 

fakultas, Sekolah Vokasi, Sekolah Bisnis, dan Sekolah Pascasarjana. Di dalam 

sembilan fakultas tersebut terdapat beberapa departemen. Kesembilan fakultas 

tersebut adalah Fakultas Pertanian (FAPERTA), Fakultas Kedokteran Hewan 

(FKH), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Peternakan 

(FAPET), Fakultas Kehutanan (FAHUTAN), Fakultas Teknologi Pertanian 

(FATETA), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen (FEM), serta Fakultas Ekologi Manusia (FEMA).  
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Penelitian Arini (2016), menghasilkan simpulan bahwa dalam prakteknya 

mahasiswa tidak selalu dapat menuntaskan studinya dalam waktu normal, yaitu 

dua tahun untuk Program S2 Sekolah Bisnis (SB), bahkan terdapat pula yang 

mengundurkan diri. Persentase kelulusan mahasiswa S2 SB-IPB angkatan 2011 

dan 2012 menurun dari 77.07% menjadi 75.09% dan yang undur kuliah dari 

7.32% menjadi 11.19%. Proses administrasi merupakan faktor yang berperan  

terhadap proses penyusunan tesis. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan 

adanya masalah antara lain proses dan arus informasi yang terkait dengan kegiatan 

administrasi yang terlambat. Keterlambatan tersebut dapat merugikan para 

mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kinerja yang tidak maksimal 

dari tenaga kependidikan.  

Menurut Masdi (2016) IPB merupakan perguruan tinggi yang harus 

berusaha dalam meningkatkan kualitas baik dalam segi akademik maupun 

pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Pelayanan bagi civitas 

akademika menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan oleh tenaga 

kependidikan di IPB. Tenaga kependidikan harus dapat bekerja sama serta 

mempunyai kohesivitas kelompok untuk mendukung kinerja dan pelayanan 

akademik terhadap civitas akademika. Kurangnya koordinasi antarpegawai 

menjadi penyebab konflik yang dapat merusak kohesivitas antartenaga 

kependidikan.  

Adanya target yang harus dicapai setiap tahunnya menyebabkan setiap 

unit kerja harus saling bekerja sama bahu membahu serta berperan nyata di dalam 

membangun budaya manajemen berbasis kinerja yang transparan. Proses 

penentuan target pun bersifat dinamis, kontinyu serta selalu ditingkatkan agar 

sesuai dengan standar mutu serta tidak lupa yang perlu diperhatikan adalah 

manajemen kinerja yang efektif dari para dosen dan tenaga kependidikan yang 

akan mendorong peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan (Laporan 

Kinerja Sistem Manajemen Institut Pertanian Bogor 2016). Tidak hanya dosen 

dan tenaga kependidikan yang harus dapat bekerja sama dengan baik, namun 

sesama tenaga kependidikan pun harus dapat bekerja sama di dalam unit kerjanya 

masing-masing.  

IPB merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki banyak sumber 

daya manusia. IPB dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja para tenaga 

kependidikannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan 

kohesivitas maupun kepuasan sumber daya manusianya. Dengan adanya hal 

tersebut, “Pengaruh Kohesivitas dan Kepuasan Kerja terhadap Tenaga 

Kependidikan di Institut Pertanian Bogor” menjadi perlu untuk diteliti. 

Perumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:   

1. Bagaimana kohesivitas tenaga kependidikan di IPB? 

2. Bagaimana kepuasan kerja tenaga kependidikan di IPB? 

3. Bagaimana kinerja tenaga kependidikan di IPB? 

4. Bagaimana pengaruh kohesivitas terhadap kepuasan kerja dan kinerja tenaga  

kependidikan di IPB? 

5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan di 

IPB? 
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Tujuan Penelitian 

Menganalisis permasalahan yang telah dibahas, maka tujuan dari 

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menganalisis kohesivitas tenaga kependidikan di IPB. 

2. Menganalisis kepuasan kerja tenaga kependidikan di IPB.  

3. Menganalisis kinerja tenaga kependidikan di IPB. 

4. Menganalisis pengaruh kohesivitas terhadap kepuasan kerja dan kinerja   

tenaga kependidikan di IPB.  

5. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan 

di IPB.  

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah mengetahui tingkat kohesivitas 

tenaga kependidikan. Peneliti dapat membantu membuat startegi pembentukan 

kelompok kerja atau pun meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di IPB. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian difokuskan pada aspek kohesivitas, kepuasan kerja, dan kinerja 

di dalam kohesivitas dan kepuasan kerja serta pengaruhnya terhadap kinerja 

tenaga kependidikan IPB. Variabel-variabel diidentifikasi berdasarkan literatur 

dan observasi terhadap tenaga kependidikan yang dan dibatasi hanya di sembilan 

fakultas dan tiga puluh tujuh departemen di IPB (Lampiran 1). Kajian akan 

dibatasi sampai pada upaya atau implementasi yang harus dilakukan dalam 

melakukan strategi-strategi di dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

IPB melalui kohesivitas dan kepuasan kerja. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Kinerja 

Sebuah institusi atau pun perusahaan memerlukan manajemen kinerja agar 

pegawainya dapat bekerja secara efektif dan efisien serta institusi pun dapat lebih 

berkembang dan dapat mempunyai daya saing di dalam mencapai tujuan. 

Manajemen kinerja adalah proses pencapaian kinerja yang semakin baik dengan 

cara pengoptimuman unsur-unsur yang memengaruhi secara lanjut 

(Mangkuprawira dan Hubeis 2007). Menurut Moeheriono (2009), manajemen 

kinerja adalah sistem yang mengatur pengelolaan sumber daya manusia sesuai 

dengan hasil kinerja karyawan agar sasaran pada individu dan organisasi tercapai. 

Manajemen kinerja dapat diartikan pula sebagai ilmu yang memadukan seni di 

dalam menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat fleksibilitas 

yang representatif dan aspiratif dalam mewujudkan visi misi dengan cara 

mempergunakan orang yang berada di organisasi tersebut secara maksimal 

(Fahmi 2016). Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja merupakan 

sebuah proses pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja agar sesuai sasaran 
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