
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam 

mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusi 

pendidikan dapat tercapai jika institusi menerapkan  prinsip manajemen yang baik 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan secara 

menyeluruh, menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Dirjen 

Dikti 2014). 

Upaya mencapai tujuan dan fungsi suatu perguruan tinggi, maka  institusi 

pendidikan perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Sistem 

manajemen mutu yang diterapkan oleh pengelola lembaga pendidikan bertujuan 

untuk memperkuat dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang 

terdapat dalam institusi pendidikan tersebut. Kualitas menjadi hal utama yang 

dipertimbangkan konsumen dalam era globalisasi saat ini. Jika suatu produk 

memiliki mutu yang tinggi maka produk tersebut akan banyak diminati oleh 

konsumen, namun sebaliknya jika produk tersebut memiliki mutu yang rendah 

akan ditinggalkan oleh konsumen. Demikian juga halnya dengan suatu lembaga 

pendidikan yang sepatutnya harus berbasis pada manajemen mutu. Berdasarkan 

tujuan dasar lembaga pendidikan yaitu memajukan kualitas sumber daya manusia, 

maka peningkatan kemampuan manajemen untuk mengelola dan mengembangkan 

lembaga pendidikan sangat perlu dilakukan. Globalisasi pendidikan tinggi 

menuntut tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar dunia, 

apalagi dengan penerapan perdagangan bebas, sehingga institusi pendidikan harus 

mempersiapkan para lulusannya untuk menghadapi persangan tersebut 

(Hardiyanto 2016).   

Kegagalan institusi pendidikan tinggi dalam menjalankan fungsinya sangat 

ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik yang bekerja di dalamnya. Dosen 

merupakan sumber daya manusia yang menjadi faktor internal dalam proses 

pencapaian tujuan dan penentu keberhasilan institusi perguruan tinggi. Dosen 

adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama untuk 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan 

dan teknologi melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Dirjen Dikti 2014). Keberhasilan 

seorang dosen dalam menjalankan tugasnya tercermin dari produktivitas dan 

kualitas dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung 

lainnya (Sulartopo 2013). Dosen bertanggung jawab terhadap proses belajar 

mengajar yang memegang peranan penting dan kedudukan kunci dalam 

keseluruhan proses pendidikan. Kekuatan utama perguruan tinggi dalam 

kehidupannya terletak pada kekuatan sumber daya dan kinerja dosen.  

Menurut Mangkuprawira (2007), sumber daya manusia merupakan faktor 

yang sangat penting bagi kelangsungan suatu organisasi. Jika ada tujuan 
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organisasi yang tidak tercapai maka pendekatan manajemen sumber daya manusia 

dinilai gagal. Kinerja merupakan faktor yang sangat menentukan dalam 

keberhasilan sebuah institusi untuk mencapai visi dan misinya. Kinerja dalam 

menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan kepuasan 

kerja dan tingkat imbalan, keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. 

Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu: (1) 

kemampuan, (2) keinginan dan (3) lingkungan.  

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) XYZ adalah salah satu lembaga 

pendidikan swasta yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program 

pendidikan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil akreditasi BAN-PT, STIE XYZ 

sejak didirikan tahun 1994 sampai pada saat ini masih memiliki akreditasi C 

(Cukup). Hasil akreditasi ini menunjukkan bahwa kinerja STIE XYZ masih 

kurang baik jika dibandingkan dengan STIE lainnya yang telah meraih akreditasi 

A untuk beberapa jurusan. Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata indeks prestasi 

komulatif (IPK) mahasiswa dari tahun akademik 2009/2010 sampai tahun 

2014/2015 masih berada di bawah angka 3.0 bahkan pernah dibawah angka 2.0. 

Mahasiswa yang lulus tepat waktu juga masih rendah pada setiap tahun ajaran. 

Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dari tahun ke tahun tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan, walau beberapa tahun pernah mengalami 

peningkatan jumlah. Indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada 

perguruan tinggi dapat diketahui berdasarkan perbandingan jumlah mahasiswa 

baru dengan jumlah lulusan. Semakin rendahnya persentase kelulusan terhadap 

jumlah mahasiswa baru mengindikasikan kegagalan perguruan tinggi dalam 

menghasilkan lulusan. Jumlah mahasiswa yang drop out pada beberapa tahun 

masih tinggi. Indikasi keberhasilan suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari 

kualitas lulusan mahasiswanya, termasuk nilai IPK yang diraih. Semakin tinggi 

IPK mahasiswa, maka sistem pendidikan semakin baik dan peluang mahasiswa 

untuk mendapatkan pekerjaan semakin terbuka luas. Selain itu, indikasi kualitas 

perguruan tinggi dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang mendaftar setiap 

tahunnya. Semakin banyak mahasiswa yang mendaftar pada suatu perguruan 

tinggi, maka persepsi masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap 

perguruan tinggi tersebut. Sebaliknya, jika jumlah calon mahasiswa yang 

mendaftar mengalami penurunan dari tahun ke tahun, maka diindikasikan bahwa 

perguruan tinggi tersebut memiliki kualitas yang kurang baik.    

 Kegagalan atau keberhasilan institusi STIE XYZ dalam menjalankan 

fungsi dan tujuannya tidak terlepas dari kualitas dosen dalam melaksanakan tugas 

profesionalitasnya. Kualitas kinerja dosen ditinjau dari pelaksanaan Tridharma 

perguruan tinggi sebagai tugas utamanya. Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan 

bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan 

Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Selanjutnya, dalam regulasi tersebut dituliskan bahwa dosen secara 

perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang di 

publikasikan sebagai salah satu sumber belajar dan pengembangan budaya 

akademik. (Dirjen Dikti 2014).  

Permasalahan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di STIE XYZ 

dapat diketahui dari kemampuan dosen dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya di institusi. Faktanya, ketersediaan bahan ajar berupa diktat, handout, 
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dan modul yang disediakan dosen masih sangat minim. Bahan ajar yang tersedia 

selama ini hampir tidak ada pembaharuan dari tahun ke tahun. Ketersediaan bahan 

ajar sangat ditentukan oleh kemampuan dosen dalam menyampaikan ilmu dalam 

bentuk tulisan. Penyajian informasi melalui bahan ajar yang disediakan dosen 

dengan cara yang sistematik dan jelas akan mempengaruhi proses belajar di kelas. 

Sampai saat ini, bahan ajar yang disediakan dosen masih sangat terbatas dalam 

ukuran kuantitas dan kualitas. Hasil karya ilmiah dosen seperti jurnal dan hasil 

karya ilmiah yang dikerjakan secara perorangan maupun kelompok masih sangat 

minim, bahkan tidak ada dosen yang menulis jurnal selama periode tahun 2013-

2015.  

Tabel 1 Data mahasiswa STIE XYZ tahun 2009-2015 

Tahun 

Akademik/ 

Prodi 

Pendaftar Mahasiswa 

Baru 

Jumlah 

Lulusan 

Rata-

rata IPK 

Jumlah DO 

Prodi 

Manajemen S1 

     

2014/2015 169 119 82 2.64 5 

2013/2014 130 122 69 2.84 1 

2012/2013 230 214 70 2.71 4 

2011/2010 150 104 66 2.81 0 

2010/2009 170 169 64 2.85 2 

2009/2010 124 116 83 2.80 8 

Prodi 

Akuntansi S1 

     

2014/2015 41 36 27 2.90 4 

2013/2014 40 33 17 2.88 2 

2012/2013 30 26 14 2.66 1 

2011/2012 30 21 16 2.79 3 

2010/2011 49 35 34 2.73 2 

2009/2010 30 26 20 2.70 0 

Prodi 

Akuntansi D3 

     

2014/2015 10 8 15 1.94 1 

2013/2014 15 10 17 2.24 1 

2012/2013 15 13 20 2.67 3 

2011/2012 15 15 14 2.70 2 

2010/2011 23 21 15 2.80 0 

2009/2010 29 22 15 2.64 4 
Sumber: BAAK Institusi (data diolah 2015) 

 

Rendahnya hasil penelitian dosen diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya: (1) lemahnya kemampuan dosen dalam menyusun proposal 

penelitian, (2) relevansi penelitian tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sehingga sulit untuk mencari sponsor dana, (3) kurang tersedianya fasilitas dan 

dana dari yayasan, dan (4) lemahnya budaya meneliti di kampus. Bidang 

pengabdian pada masyarakat juga masih sangat minim. Dosen tidak pernah 

melakukan pelatihan maupun penyuluhan kepada masyarakat. Keterlibatan 
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sebagian dosen dalam kepengurusan organisasi masyarakat masih bersifat 

perorangan, dalam artian bukan atas dasar nama institusi pendidikan. (BAAK 

Institusi 2015)  

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan ketua STIE XYZ, 

berpendapat bahwa untuk meningkatkan kinerja dosen perlu dilakukan evaluasi 

kinerja dosen secara berkala. Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas 

para dosen, pihak manajemen secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi 

kinerja dosen. Rutinitas monitoring dan evaluasi kinerja dosen dilakukan melalui 

hasil lembar penilaian oleh mahasiswa yang dilaksanakan setiap triwulan. Lembar 

penilaian tersebut sebagai data yang kemudian diolah dengan menggunakan 

perangkat komputer untuk menemukan nilai tertinggi yang diberikan oleh 

mahasiswa bagi setiap dosen. Hasil akhir penilaian tersebut kemudian diurutkan 

sesuai dengan peringkat setiap dosen berdasarkan penilaian mahasiswa untuk 

setiap bagian yang dinilai. Rekapitulasi yang dilakukan manajemen STIE XYZ 

menunjukkan kinerja dosen selama waktu tertentu, dan hasil penilaian itu 

dibicarakan dalam rapat dosen sebagai suatu evaluasi bersama. Namun, menurut 

pengamatan ketua STIE XYZ bahwa sistem penilaian kinerja dosen tersebut 

belum memberi dampak perbaikan bagi keseluruhan aktivitas institusi.  

Setiap institusi pendidikan akan selalu berusaha untuk memperbaiki 

kinerja sumber daya manusia yang dimilikinya dengan harapan agar tujuan 

institusi dapat tercapai dengan baik. Berbagai strategi dan kebijakan akan 

diterapkan oleh pihak manajemen terutama upaya peningkatan kinerja sumber 

daya manusia yang tersedia. Pihak manajemen seharusnya mampu 

mengidentifikasi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kinerja sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Identifikasi yang tepat juga akan memberikan solusi 

yang tepat terhadap permasalahan yang sedang terjadi.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dosen adalah 

bagaimana cara manajemen memberikan motivasi kerja kepada dosen agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. Selain itu kepuasan kerja para dosen juga sangat 

mempengaruhi kinerja yang dicapai. Manajemen dapat memperbaiki kinerja 

institusi melalui peningkatan motivasi dan kepuasan kerja para dosen. Ketika 

motivasi kerja dan kepuasan kerja dosen telah tinggi, maka efektivitas sumber 

daya institusi secara umum akan terjamin. Mangkuprawira (2003) menjelaskan 

bahwa karyawan yang termotivasi dan merasa puas dengan pekerjaannya akan 

produktif dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Individu yang memiliki 

motivasi dan kepuasan kerja merupakan salah satu dari orang yang (1) memiliki 

manfaat dari pekerjaan yang dilaksanakan, (2) memiliki tanggung jawab untuk 

hasil pekerjaannya, dan (3) memperoleh pengetahuan dari hasil pekerjaannya.  

Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorang keinginan individu dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai tujuan tertentu (Handoko 2001). Motivasi tersebut berawal dari 

pemenuhan kebutuhan, keinginan dan dorongan untuk bertindak demi tercapainya 

kebutuhan dan tujuan tersebut. Hal ini menandakan seberapa kuat dorongan, 

usaha, intensitas dan kesediaannya untuk berkorban demi mencapai tujuan 

tersebut. Semakin kuat dorongan dan motivasi serta semangat bekerja maka 

kinerjanya akan semakin tinggi. Menurut penelitian Akhtar et al. (2014), faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang adalah motivasi. Motivasi menjadi 

penggerak batin untuk berperilaku dan bertindak dengan cara tertentu. Seseorang 
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yang memiliki motivasi akan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang 

sama juga diungkapkan oleh penelitian Masvaure et al. (2014), Nantha (2013), 

Roy dan Sengupta (2013), Eyal dan Roth (2011) yang menyatakan bahwa 

motivasi sering digambarkan sebagai kekuatan internal dan eksternal yang 

mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Diduga bahwa dosen 

yang memiliki motivasi yang kuat akan menghasilkan kinerja yang baik pula. 

Herzberg dalam Mangkuprawira dan Hubeis (2007) menggolongkan faktor yang 

mempengaruhi motivasi adalah keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, 

kemajuan dalam karir dan adanya pengakuan orang lain.  

Permasalahan manajemen sumber daya manusia dalam institusi perguruan 

tinggi menyangkut motivasi kerja dosen sudah menjadi perhatian di beberapa 

perguruan tinggi nasional dan internasional. Hakim (2011) melakukan penelitian 

terhadap masalah kinerja dosen di STIE Totalwin Semarang. Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh dari faktor-faktor 

motivasi kerja terhadap kinerja dosen di STIE Totalwin Semarang. Kadir dan 

Pamungkas (2013) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

motivasi kerja langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap 

kinerja dosen tetap di STIKes Bandung. Hasil penelitian Magaji dan Nanle (2015) 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap peningkatan 

kinerja karyawan di Universitas Swasta Nigeria.  

Selain dari faktor motivasi, faktor kepuasan kerja merupakan faktor 

penentu keberhasilan kinerja seseorang. Kinerja dosen yang berkualitas sangat 

dibutuhkan oleh lembaga institusi dalam upaya meningkatkan kualitas akademi 

secara keseluruhan. Agar kinerja yang baik dapat dicapai, sebaiknya dosen harus 

mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya. Ketika dosen merasa puas atas 

pekerjaannya, maka dosen akan cenderung melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kualitas institusi. Donohue et 

al. (2004) menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan evaluasi subjektif 

seorang pekerja dari pekerjaannya. Hasil penelitian Soegandhi et al. (2013) 

menyebutkan bahwa kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif terhadap 

keseluruhan kinerja organisasi. Westover (2012) menyebutkan bahwa salah satu 

faktor yang membuat karyawan bertahan dalam pekerjaannya adalah faktor 

kepuasan kerja. 

Faktor kepuasan kerja merupakan salah satu permasalahan dalam praktek 

manajemen sumber daya manusia di institusi perguruan tinggi. Uus et al. (2012) 

dalam penelitiannya memaparkan bahwa kepuasan kerja merupakan faktor yang 

menyebabkan permasalahan dalam kinerja dosen di Universitas Singaperbangsa 

Karawang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

kepuasan kerja terhadap kinerja dosen Universitas Singaperbangsa Karawang. 

Murgijanto (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perbaikan kepuasan 

kerja akan meningkatkan kinerja dosen karena penelitiannya membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja dosen STIE Ama 

Salatiga. Khan et al. (2012), menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa terdapat 

pengaruh kepuasan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan di Departemen 

Kesehatan Pakistan.  

Motivasi dan kepuasan kerja merupakan dua variabel yang berbeda dalam 

mengukur tingkat kinerja. Motivasi kerja adalah proses yang timbul karena faktor 
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internal dan eksternal seseorang, sedangkan kepuasan kerja merupakan cerminan 

dari perasaan dan sikap seseorang akibat persepsi terhadap pekerjaannya tersebut. 

Motivasi bisa saja timbul ketika ada daya pendorong dari dalam dan luar diri, 

sedangkan kepuasan kerja terjadi karena adanya kepuasan yang dirasakan dalam 

diri seseorang terhadap pekerjaannya. Tercapainya tingkat kinerja yang baik 

tergantung pada faktor eksternal dan internal dosen tersebut, sekaligus bagaimana 

dosen memiliki persepsi yang baik terhadap kepuasan kerjanya.   

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan memperhatikan permasalahan dan 

kendala yang sedang terjadi di institusi, terutama pencapaian kinerja dosen yang 

kurang baik, maka sangat penting melakukan penelitian untuk meningkatkan 

kinerja dosen. Faktor motivasi dan kepuasan kerja yang rendah di duga penyebab 

rendahnya kinerja dosen. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menganalisis 

pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja dosen STIE XYZ. 

 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat motivasi, kepuasan kerja dan kinerja dosen STIE XYZ? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dosen STIE XYZ?  

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dosen STIE XYZ?  

4. Bagaimana upaya meningkatkan kinerja dosen STIE XYZ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis tingkat motivasi, kepuasan kerja dan kinerja dosen STIE XYZ 

2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dosen STIE XYZ 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dosen STIE XYZ 

4. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja dosen STIE XYZ 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk banyak pihak, 

khususnya bagi STIE XYZ. Manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi STIE XYZ, hasil analisis yang ditemukan diharapkan dapat memberi 

masukan tentang gambaran motivasi dan kepuasan kerja dosen sehingga 

menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan guna peningkatan 

kinerja dosen. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai 

referensi dan bandingan bagi setiap pembaca yang berminat dalam ilmu 

manajemen. 

3. Bagi penulis diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi pemahaman 

lebih mendalam mengenai ilmu manajemen serta mengasah kemampuan 

penulis untuk menerapkannya dalam sebuah organisasi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




