
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tenaga Kependidikan (Tendik) merupakan pemegang peranan strategik 

dalam upaya pembentukan karakter bangsa serta peningkatan mutu SDM (sumber 

daya manusia), mengingat di era globalisasi ini persaingan global semakin ketat 

akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Perkembangan iptek merupakan tantangan tersendiri bagi Tendik, karena dituntut 

mengikuti laju perkembangannya. Melalui mekanisme pengelolaan yang 

mencakup sistem manajerial, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan 

dalam mendukung, pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi. 

Pendidikan Unggulan adalah pendidikan yang mampu membawa setiap 

mahasiswa mencapai kemampuan secara terukur dan mampu menunjukkan 

prestasinya.Fakultas unggulan dapat diartikan sebagai fakultas bermutu dan 

mampu memberikan harapan bagi lulusannya. Harapan tersebut berupa output 

yang memiliki kemampuan intelektual, moral dan ketrampilan yang berguna bagi 

masyarakat. 

Berdasarkan Data dari Tata Usaha Fapet IPB, Fakultas Peternakan (Fapet) 

IPB memiliki peranan yang penting di tingkat nasional dalam pengembangan 

akademik dalam bidang nutrisi dan makanan ternak.Untuk mempertahankan dan 

meningkatkan peran tersebut, khususnya untuk menghasilkan lulusan kompetitif, 

baik secara nasional maupun internasional dalam perolehan pekerjaan. 

Fakultas Peternakan (FAPET) IPB terdiri dari dua departemen yaitu 

Departemen Ilmu Produksi Ternak dan Departemen Ilmu Nutrisi Ternak dan 

Pakan (SK N0 120/K13/2003). Memiliki 3 PS S1(PTP, NTP, THT) dan 2 PS 

Pasca Sarjana (ITP dan INP). Departemen IPTP memiliki tujuh Laboratorium dan 

Departemn INTP juga memiliki tujuh Laboratorium.Dalam melaksanakan Tri 

darma Perguruan Tinggi, Dosen dibantu oleh Tenaga kependidikan terdiri dari 

PNS dan Non PNS yang memiliki latar belakang pendidikan bervariasi yaitu 

mulai dari SLTP sampai Magister seperti terlihat pada Tabel 1 dan jumlah dosen 

pada Tabel 2. Pendidikan rata-rata adalah SLTA. Tendik non PNS masih ada yang 

berpendidkan Sekolah Dasar dan ditempatkan pada bagian kebersihan dan teknisi 

laboratorium lapang. 

 

Tabel 1 Jumlah tenaga kependidikan di FAPET IPB2016 dan 2017 

Pendidikan 
PNS Non PNS 

2016 2017 2016 2017 

SD - - 26 24 

SLTP 7 5 8 8 

SLTA/Sederajat 41 37 25 25 

Diploma 8 6 1 1 

Sarjana 11 11 8 8 

Sedang S1 4 4 - - 

Pasca Sarjana 4 5 - - 

Sedang Pasca Sarjana 6 5 - - 

Jumlah 81 73 68 66 
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Tabel 2 Jumlah dosen di FAFET IPB pada tahun 2016 dan 2017 

Pendidikan 
INTP IPTP Jumlah 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Master 7 5 10 9 17 14 

Doktor 20 18 24 24 44 42 

Profesor 8 8 4 4 12 12 

Jumlah 36 31 38 37 73 68 

Sumber: Tata Usaha Fapet IPB, 2017 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dosen di Fapet IPB 

rataan berpendidikan Doktor (61.8%), artinya dosen sudah sesuai dengan PP yang 

berlaku di Dinas Pendidikan Tinggi. 

Sistem pembelajaran selain secara manual menggunakan teknologi 

informasi untuk memudahkan pencapaian tujuan dan mengikuti era globlalisasi, 

agar memudahkan komunikasi seperti Estella dan pembelajaran online.  Fapet IPB 

telah mendapatkan pengakuan baik secara internal maupun eksternal yaitu dengan 

diberikannya akreditasi BANPT sejak 18 April 2008 sampai 18 April 2013 dan 

berlanjut sampai saat ini serta akreditasi AUN mulai tahun 2014. 

Kompetensi dosen dan Tendik di FAPET telah dibuktikan mampu 

bersaing baik ditingkat IPB maupun nasional. Hal ini terbukti pada tahun 2013 di 

tingkat IPB, dosen mendapatkan peringkat ke 2 dosen terbaik, PLP menduduki 

posisi ke 2, keuangan ke 1, akademik ke 2, administrasi umum ke 3. Tahun 2015, 

dosen peringkat ke 3, PLP peringkat pertama IPB dan ke 2 tingkat nasional, 

akademik peringkat ke 1 IPB, keuangan ke 2.  Tahun 2016, dosen terbaik IPB 

diraih FAPET, serta PLP peringkat ke 2, adminitrasi umum tingkat pertama dan 

keuangan peringkat ke 3 dan akademik peringkat 1. Hal lainnya mahasiswa 

FAPET mampu meraih beberapa predikat dan penghargaan baik dibidang 

akademik maupun PKM. Lulusan FAPET siap untuk bekerja diberbagai bidang 

ilmu, di departemen pemerintah maupun swasta dan banyak yang menduduki 

jabatan penting sebagai pengambil kebijakan dan keputusan. 

Berdasarkan pendataan pada tahun 2016 dan dipetakan dengan 

kompetensinya ternyata ditemukan masalah dalam penempatan Tendik, 

diantaranya penempatan PLP (Pranata Laboratorium Pendidikan) belum merata 

pada setiap laboratorium dan juga penempatan bagian kebersihan/caraka. Ada 

yang satu orang PLP di suatu laboratorium ada pula yang tiga orang, empat orang 

bahkan lebih. Berdasarkan hal tersebut, FAPET harus meningkatkan mutu 

pendidikan yang diberikannya kepada stakeholders utamanya, yaitu mahasiswa. 

Peningkatan tersebut hanya bisa dicapai melalui pergeseran paradigma dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebuah organisasi agar dapat bertahan hidup 

di lingkungan bisnis kompetitif harus terus menerus melakukan perubahan dalam 

proses bisnisnya, berdasarkan perkembangan kondisi pasar (Aradea et al. 2010). 

Selain itu, adanya kemudahan yang diperoleh dalam era globalisasi saat ini, 

muncul kompetisi sangat ketat yang berakibat pelanggan semakin banyak pilihan 

dan semakin sulit dipuaskan, karena telah terjadi pergeseran yang semula hanya 

untuk memenuhi kebutuhan, meningkat menjadi harapan (expectation) untuk 

memenuhi kepuasan. Kepuasan pelanggan menjadi petunjuk arah dan pendorong 
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motivasi untuk menciptakan langkah kreatif, inovatif yang dapat membentuk 

keadaan masa depan yang lebih baik (Yamit 2013). Hal ini menarik untuk diteliti 

dan dianalisis dalam rangka menunjang rencana perubahan yang akan dilakukan 

FAPET menuju Unit Pendidikan Unggulan.  Perubahan lingkungan internal dan 

eksternal yang dialami oleh perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan 

pergeseran, dari berorientasi sebagai penyedia jasa pendidikan menjadi 

berorientasi pada mahasiswa. Pemenuhan kebutuhan dan harapan mahasiswa 

menjadi harapan baru bagi FAPET untuk menuju unit pendidikan unggulan di 

masa depan agar menjadi gemilang melalui upaya perbaikan dan perubahan yang 

akan dilakukan. 

Agar dapat optimal Tendik merupakan penunjang dari aktivitas kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari suatu lembaga pendidikan 

yang menjadikan lembaga pendidikan yang berkelas internasional (Word Class 

University) maka perlu dilakukan perencanaan yang baik mengenai SDM.Dengan 

latar belakang yang ada maka dilakukan penelitian mencapai Unit Pendidikan 

Unggulan dengan berfokus pada penelitian motivasi, kompensasi, budaya 

organisasi dan kompetensi Tendik, FAPET, IPB. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap motivasi? 

2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap budaya organisasi? 

3. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kompetensi Tendik, dimana budaya 

organisasi berperan sebagai peubah intervening? 

4. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kompetensi? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap motivasi. 

2. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap budaya organisasi   

3. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kompetensi, dengan budaya 

organisasi sebagai peubah intervening. 

4. Menganalisi pengaruh budaya organisasi terhadap kompetensi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan masukan berupa informasi 

mengenai peran Tendik Fapet dalammencapai Unit Pendidikan Unggulan dan 

kepuasan mahasiswa terhadap mutu jasa pendidikan FAPET IPB, sehingga dapat 

menjadi dasar bagi pihak manajemen untuk merencanakan perubahan yang akan 

dilakukan bagi peningkatan dan perbaikan mutu jasa pendidikan yang berorientasi 

pada mahasiswa sebagai konsumen utama jasa pendidikan. Hal lainnya menjadi 

tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




