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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Perguruan tinggi sangat berperan dalam perkembangan dan pembangunan 

negara Indonesia, karena itu harus bermutu dan berkualitas sehingga menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing,  apalagi 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk itu perguruan tinggi 

harus memiliki tata kelola yang baik. Tata kelola (governance) adalah sistem 

pengelolaan yang memastikan akuntabilitas yang tepat dan transparan dalam 

menjalankan sebuah sistem organisasi. Konsep tentang pengelolan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini yang banyak diadopsi di Indonesia 

adalah konsep good university governance. Implementasi dari konsep good 

university governance di perguruan tinggi diharapkan dapat memenuhi tuntutan 

adanya administrasi yang mampu menunjang kelancaran tugas menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dan mengembangkan kapabilitas lembaga perguruan tinggi 

(Muhi 2011), salah satunya dengan peningkatan kinerja tenaga kependidikannya. 

Kinerja pada organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu, maka 

setiap individu dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika  (Prawirosentoso 2008) 

Kinerja individu meningkat jika pegawai mempunyai motivasi dan disiplin 

yang tinggi, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanah (2011) dan 

Radsyi (2008) yang menyatakan bahwa motivasi dan disiplin berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Banni et al. (2013) dan Susianti (2011) yang juga menyatakan bahwa secara parsial 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai begitu juga dengan 

disiplin secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bahwan 

dalam penelitian ini dilakukan secara simultan juga sangat berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Memotivasi pegawai dalam bekerja bisa dilakukan dengan memberikan 

kompensasi yang adil dan layak, sesuai teori yang dikemukan oleh Schuler dan 

Jackson (1999) yang mana menyatakan bahwa kompensasi dapat digunakan untuk 

memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitas atau mencapai tingkat 

kinerja yang tinggi. Dengan adanya program kompensasi yang dirasakan adil, maka 

karyawan akan merasa puas dan sebagai dampaknya tentunya akan termotivasi 

untuk meningkatkan kinerjanya. Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Pasaribu (2008) yang menyatakan pemberian insentif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi kerja pegawai, dalam artian meningkatnya pemberian 

insentif makan motivasi pegawai juga akan meningkat. Sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Al-Belushi dan Khan (2017) yang mengungkapkan bahwa 

insentif memiliki dampak langsung terhadap motivasi kerja. Insentif finansial yang 

menarik akan meningkatkan sebagian besar motivasi kerja karyawan. Kompensasi 

juga dapat meningkatkan disiplin pegawai dalam bekerja seperti yang dikemukan 

oleh Hasibuan (2013), salah satu tujuan pemberian kompensasi adalah untuk 
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meningkatkan disiplin, dengan pemberian kompensasi atau balas jasa uang cukup 

besar, maka disiplin pegawai semakin baik, sehingga tingkat kepatuhan pegawai 

terhadap ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku semakin tinggi. Teori di atas 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marwanto dan Nugroho (2014) yang 

menyatakan bahwa variabel kompensasi berpengaruh positf dan signifikan terhadap 

motivasi kerja dan disiplin kerja. 

Kompensasi merupakan salah satu faktor yang akan memotivasi pegawai 

untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan 

pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan 

seseorang pasti memiliki sesuatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut. Oleh 

karena itu, faktor pendorong dari seseorang untuk melakukan suatu aktivitas 

tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta keinginan orang tersebut (Supriyadi 

2012) 

Pemberian kompensasi finansial dalam bentuk tunjangan kinerja kepada 

tenaga kependidikan PNS Universitas Andalas diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan PNS dan memotivasi PNS untuk meningkatkan kinerjanya. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satu yang menerima tunjangan kinerja tersebut 

adalah Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi (Kemenristekdikti) induk 

dari Universitas Andalas. Pemberian tunjangan kinerja itu berdasarkan Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang tunjangan kinerja pegawai di 

lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan diperjelas oleh 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permen) Nomor 31 

Tahun 2016 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan 

kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.  

Tunjangan kinerja yang diterima oleh tenaga kependidikan meningkatkan 

kedisiplinan, tapi nyatanya masih ada tenaga kependidikan yang kurang disiplin. 

Kedisiplinan menurut Hasibuan (2013) diartikan bilamana karyawan selalu datang 

dan pulang tepat pada waktunya, mematuhi semua peraturan perusahaan, 

melakukan semua pekerjaan dengan baik dan tentunya sesuai dengan norma-norma 

sosial yang berlaku, kedisiplinan merupakan indikator dari kinerja karena tingkat 

kehadiran karyawan dalam perusahaan dapat menentukan kinerja karyawan 

(Mathis dan Jakson 2006).  

Suci dan Ismiyati (2015) mengatakan untuk meningkatkan kinerja pegawai 

secara maksimal maka harus dilaksanakan disiplin kerja yang baik juga. 

Selanjutnya menurut Hasibuan (2013) disiplin yang baik mencerminkan besarnya 

rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, 

tentunya ini akan meningkatkan gairah kerja, semangat kerja dan terwujudnya 

tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat.  

Tenaga kependidikan Universitas Andalas masih kurang disiplin karena 

sering terlambat pada jam kerja yang sudah ditentukan sehingga berdampak pada 

kinerja, karena seorang pegawai yang datang terlambat atau bahkan tidak masuk 

kerja tentunya akan menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. 

Dapat kita lihat pada Tabel 1 di bawah ini data keterlambatan pegawai di 

Universitas Andalas. 
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Tabel 1 Keterlambatan datang tenaga kependidikan Universitas Andalas tahun 

2015 dan  2016 

Sumber : Bagian kepegawaian Universitas Andalas (2017) 

 

Pada Tabel 1 di atas dapat dilihat tingkat keterlambatan tenaga 

kependidikan di Universitas Andalas masih cukup tinggi pada tahun 2015 rata – 

rata keterlambatan 24,47 persen dan pada tahun 2016 terjadi penurunan 

keterlambatan menjadi 22,80 persen, penurunan keterlambatan ini 1,68 persen. 

Dilihat dari Tabel di atas fenomena keterlambatan pada semester awal antara bulan 

januari ke bulan juni yang cukup tinggi yaitu minimal keterlambatan 21,17 persen 

dan maksimal nya 33,14 persen. Terjadi penurunan pada semester kedua antara 

bulan juli ke bulan desember yaitu keterlambatan minimal 15,46 persen dan 

maksimal 25,59 persen. Keterlambatan yang  cukup tinggi akan sangat berpengaruh 

terhadap kinerja. Pemberian kompensasi diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan PNS, dan merangsang PNS sehingga bisa memotivasi untuk 

meningkatkan kinerja.  Sebagaimana pendapat Mulyadi dan Jhony (1999) bahwa 

kompensasi berbasis kinerja mendorong karyawan dapat mengubah kecenderungan 

semangat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri menjadi semangat untuk 

memenuhi tujuan organisasi. Uraian di atas menjelaskan betapa pentingnya 

kompensasi untuk memotivasi tenaga kependidikan sehingga lebih disiplin dan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja.  

 

Perumusan Masalah 

 

Kompensasi finansial dalam bentuk tunjangan kinerja seharusnya dapat 

memotivasi tenaga kependidikan sehingga lebih disiplin untuk meningkatkan 

kinerja, maka peneliti mencoba menganalisis bagaimana persepsi tenaga 

kependidikan Universitas Andalas terhadap kompensasi finansial dalam bentuk 

tunjangan kinerja. Penelitian ini akan memfokuskan kepada tenaga kependidikan 

yang yang berstatus PNS di Universitas Andalas yang memperoleh kompensasi 

Bulan 

Tahun 
Selisih 

(%) 
2015 

(%) 

2016 

(%) 

Januari 23,46 22,90 -0,56 

Februari 17,41 24,93 7,52 

Maret 30,83 35,45 4,62 

April 26,20 28,77 2,56 

Mei 24,55 33,47 8,92 

Juni 25,93 32,63 6,70 

Juli 26,81 24,38 -2,44 

Agustus 28,37 15,76 -12,61 

September 25,97 12,41 -13,56 

Oktober 21,90 11,53 -10,37 

November 25,25 17,46 -7,79 

Desember 17,02 13,89 -3,13 

Rata-rata pertahun 24,47 22,80 -1,68 
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dalam bentuk tunjangan kinerja. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah yang dikaji yaitu: 

1. Bagaimana persepsi tenaga kependidikan Universitas Andalas terhadap 

tunjangan kinerja? 

2. Apakah tunjangan kinerja dapat memotivasi tenaga kependidikan dalam 

bekerja? 

3. Apakah tunjangan kinerja dapat meningkatkan disiplin tenaga 

kependidikan dalam bekerja? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis persepsi tenaga kependidikan Universitas Andalas terhadap 

tunjangan kinerja 

2. Menganalisis pengaruh tunjangan kinerja terhadap motivasi tenaga 

kependidikan Universitas Andalas 

3. Menganalisis pengaruh tunjangan kinerja terhadap disiplin tenaga 

kependidikan Universitas Andalas 

 

Manfaat penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan sumbangan dan bahan 

pertimbangan bagi pimpinan Universitas Andalas dalam menentukan kebijakan 

dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan baik melalui kompensasi, 

motivasi, disiplin maupun dalam bentuk lain. Selain itu juga diharapkan dapat 

memeberi manfaat bagi peneliti-peneliti yang mengambil tema yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Andalas dan obyek penelitiannya 

tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena sesuai dengan 

Perpres nomor 32 Tahun 2016 dan Permen nomor 31 Tahun 2016 bahwa hanya 

tenaga kependidikan yang berstatus PNS saja yang menerima kompensasi dalam 

bentuk tunjangan kinerja. Penelitian ini mengukur persepsi tenaga kependidikan 

terhadap tunjangan kinerja, melihat pengaruh tunjangan kinerja dengan motivasi 

dan  melihat pengaruh tunjangan kinerja terhadap disiplin. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Persepsi 
 

Persepsi merupakan proses yang bermanfaat sebagai filter dan metode untuk 

mengorganisasikan stimulus, yang memungkinkan kita menghadapi lingkungan 
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