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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang sangat penting 

untuk kemajuan suatu organisasi, terutama institusi yang bergerak di bidang 

pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi. Kinerja pegawai yang baik, akan 

menghasilkan output yang baik, begitu pula sebaliknya. Suatu instansi harus 

memiliki pegawai dengan kinerja yang sangat baik demi kemajuan instansi tersebut. 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah penentu secara keseluruhan dan 

sebagai pelaksana segala aktivitas, kebijakan serta program yang bertujuan untuk 

mendapatkan tenaga kerja melalui perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan 

dalam upaya meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas 

organisasi melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan (Hariandja 2009). 

Menurut Dessler (2000), Manajemen sumber daya manusia strategis adalah 

penghubung MSDM dengan peran strategis dan bertujuan agar kinerja dan budaya 

organisasi dapat berkembang dan mendorong inovasi serta fleksibilitas. Tujuan 

akhir dari MSDM adalah meningkatkan produktivitas, loyalitas, kepuasan kerja dan 

motivasi kerja yang baik dari pegawai. Hariyanto dan Satoto (2016) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa faktor yang memerlukan perhatian dan 

pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja adalah faktor sumber daya 

manusia,  lingkungan dan manajerial. 

Setiap organisasi dapat mengevaluasi atau menilai kinerja dengan beberapa 

cara, oleh karena itu penilaian kinerja pada setiap instansi dapat berbeda-beda 

(Simamora 2006). Penilaian prestasi kerja aparatur sipil negara (ASN) di suatu 

institusi pemerintahan pada umumnya mencakup dua unsur penilaian yaitu unsur 

penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) dan unsur perilaku kerja. Penelitian Januari 

(2015) menyatakan bahwa penilaian kinerja berpengaruh  secara signifikan 

terhadap prestasi kerja, sehingga semakin baik pelaksanaan penilaian kinerja, maka 

semakin tinggi pula prestasi kerja. Berdasarkan studi kasus di Balai Pelestarian 

Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat tahun 2016 didapat bahwa penerapan SKP dalam 

sistem penilaian kinerja mendapat respon positif dari pegawai, karena 

menguntungkan bagi para pegawai dan penilaian kinerja lebih obyektif (Hartanto 

2016). Pembuatan SKP oleh PNS tahun 2015 sebanyak 70 persen tepat waktu, dan 

30 persen belum tepat waktu karena masih kurangnya pengetahuan pentingnya 

pembuatan SKP untuk jalannya kerja PNS itu sendiri (Nuary 2016).  Hasil 

penelitian terdahulu mengenai pengukuran SKP pada kantor regional II Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) Regional Surabaya, dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan kinerja kantor tersebut sudah berjalan efektif apabila melihat dari 

pengujian validitas, realibilitas dan analisis deskriptif kuantitatif. Nilai dari setiap 

indikator efektivitas penilaian prestasi kerja dianggap telah di atas rata-rata dari 

SKP itu sendiri. Nilai prosentase efektivitas penilaian prestasi kerja di kantor 

tersebut sebesar 80.52 persen, hal tersebut dianggap masuk ke kelas interval dengan 

kategori efektif (Irbiana dan Niswah 2016). 
Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum (PTNBH). Status IPB menjadi PTNBH tentunya memiliki 

keunggulan bagi manajemen di antaranya memiliki otonomi dan tanggungjawab 
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yang besar untuk mengatur IPB itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2013 tentang Statuta IPB yang tercantum didalamnya bahwa IPB memiliki 

kewenangan dalam membina dan mengembangkan karir tenaga pendidik (dosen) 

dan tenaga kependidikan (tendik). Tujuan kegiatan tersebut yaitu dapat 

memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai  agar dapat didayagunakan secara 

optimal dalam meningkatkan kinerja. 

Fakultas kedokteran Hewan (FKH) merupakan satu dari dua belas fakultas 

dan sekolah di lingkungan IPB yang ikut serta mendorong tercapainya visi dan misi 

IPB dalam mewujudkan IPB menuju World Class University (WCU). Fakultas 

Kedokteran Hewan IPB merupakan salah satu fakultas di IPB yang memiliki 

program kelas internasional sejak tahun akademik 2015/2016 (FKH 2017). Hal ini 

tentunya akan mendorong FKH-IPB untuk mempersiapkan tenaga kependidikan 

(tendik) yang kompeten dan dapat bekerja secara profesional baik secara kelompok 

maupun individu yang berkontribusi terhadap kinerja institusi. Fakultas Kedokteran 

Hewan IPB memiliki tenaga kependidikan yang berstatus ASN sebanyak 74 orang, 

sehingga perlu dilakukan analisis untuk menilai kinerja masing-masing pegawai 

agar dapat diketahui apakah kinerja mereka sudah optimal atau belum. Hal ini 

sangat berkaitan dengan pengertian kinerja yang merupakan suatu proses untuk 

menciptakan pemahaman bersama tentang apa yang yang harus dicapai dan 

bagaimana caranya harus dicapai serta bagaimana cara mengatur orang dengan cara 

yang tepat sehingga dapat menciptakan tercapainya tujuan (Maarif dan Kartika 

2013). 

Penelitian mengenai penilaian prestasi kerja berdasarkan SKP masih terbatas, 

sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Ramadhan (2016) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa SKP dapat memberikan gambaran kompetensi 

pegawai dengan melihat, memilih dan menetapkan pegawai mana yang akan 

diikutsertakan dalam menambah kompetensi pegawai tersebut. Sasaran kerja 

pegawai juga berpengaruh terhadap rotasi jabatan, rekomendasi kenaikan jabatan 

serta peningkatan karir. Penelitian ini berupaya untuk mengukur prestasi kerja 

pegawai berdasarkan SKP dan perilaku kerja dikarenakan penilaian prestasi kerja 

di FKH-IPB belum efektif, sehingga produktivitas yang dihasilkan oleh setiap 

pegawai belum sesuai dengan harapan atasan. Penelitian ini akan mengukur 

penilaian prestasi kerja dengan menggunakan metode analytical hierarchy process 

(AHP) sebagai pendukung keputusan. Kelebihan dari metode ini terletak pada jenis 

inputnya, serta menggunakan persepsi pakar dalam menentukan suatu keputusan. 

Penilaian prestasi kerja yang tepat, maka diharapkan produktivitas pegawai dapat 

dinilai dan dihargai sesuai usahanya sehingga akan berdampak pada upaya FKH-

IPB dalam meningkatkan prestasi kerja dan produktivitas tendik di masa yang akan 

datang.  

 

 

Perumusan Masalah 

Pengukuran prestasi kerja dalam pengendalian MSDM, merupakan sesuatu 

yang wajib dilakukan dalam upaya mengevaluasi kegiatan yang dilakukan di FKH-

IPB.  Kriteria dan subkriteria memerlukan indikator yang sesuai dan mewakili 

pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di FKH-IPB dan perlu dilakukan analisa 

mengenai bagaimana SKP dan perilaku kerja diterapkan di FKH-IPB. Oleh karena 
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itu penelitian ini dianggap menarik untuk dilakukan bagaimana SKP dan perilaku 

kerja dapat memengaruhi penilaian prestasi kerja. 

FKH-IPB dalam melakukan penilaian prestasi kerja menggunakan parameter 

penilaian antara lain kuantitas, kualitas, waktu dan biaya didalam 

mengimplementasikan SKP serta parameter perilaku kerja antara lain meliputi 

orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan, 

oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana kriteria tersebut dapat 

menggambarkan penilaian prestasi kerja yang baik.  

Penilaian prestasi kerja tenaga kependidikan berdasarkan SKP dan perilaku 

dalam pelaksanaanya belum mampu memberikan hasil yang objektif dan belum 

sesuai dengan harapan pimpinan. Pengisian SKP bagi tendik hanya terlihat sebagai 

pemenuhan kewajiban semata untuk mengisi formulir SKP. Hal tersebut 

mengakibatkan tidak terpacunya tendik untuk meningkatkan kinerja serta tidak 

memotivasi dalam mengimplementasi kedalam sistem penilaian prestasi kerja 

pegawai, sehingga perlu adanya upaya untuk melakukan evaluasi dan mengubah 

sistem penilaian prestasi kerja pegawai. Berdasarkan latar belakang yang telah 

disampaikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: 

 

1. Bagaimana sasaran kerja pegawai diterapkan terhadap penilaian prestasi 

kerja tenaga kependidikan di FKH-IPB 

2. Bagaimana penilaian perilaku kerja diterapkan terhadap penilaian prestasi 

kerja tenaga kependidikan di FKH-IPB 

3. Bagaimana cara  FKH-IPB untuk meningkatkan penilaian prestasi kerja dan 

produktivitas kerja tenaga kependidikan 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang didasari dari rumusan masalah 

penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis penerapan sasaran kerja pegawai terhadap penilaian prestasi 

kerja tenaga kependidikan di FKH-IPB. 

2. Menganalisis penerapan perilaku kerja terhadap penilaian prestasi kerja 

tenaga kependidikan di FKH-IPB.  

3. Merumuskan rekomendasi strategi yang akan dilakukan FKH-IPB untuk 

meningkatkan prestasi kerja dan produktivitas kerja tenaga kependidikan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi tentang penilaian kinerja tenaga kependidikan di 

FKH-IPB untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan peningkatan karier 

pegawai. 

2. Memberikan masukan kepada FKH-IPB sebagai pengambil keputusan 

tentang strategi yang harus dilakukan untuk peningkatan prestasi dan 

produktivitas kerja pegawai. 
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3. Dapat menambah pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia 

khususnya yang terkait dengan penerapan sistem penilaian prestasi kerja 

pegawai negeri sipil terhadap kinerja tendik. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian 

Bogor. Ruang lingkup penelitian ini adalah penilaian prestasi kerja tenaga 

kependidikan yang bekerja di FKH-IPB, khususnya mengenai penerapan unsur 

SKP dan perilaku kerja sebagai sistem penilaian kinerja ASN. Pengambilan data 

dibatasi hanya data terkait tenaga kependidikan (tendik) yang berstatus ASN yang 

bekerja di FKH-IPB. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2002), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sunarni dan Setyadin (2016), menambahkan bahwa 

MSDM merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang berfokus pada 

SDM yang bertugas mengelola manusia secara baik agar menghasilkan tenaga kerja 

yang puas akan pekerjaannya. Aktivitas MSDM meliputi usaha peningkatan 

produktivitas, pemanfaatan sumber daya manusia seperti pengadaan, 

pengembangan, pemberian imbalan, motivasi, mutasi dan pemberhentian sehingga 

penanganan sumber daya manusia tidak luput dari usaha untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan efesiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Diana 2006). Bagi perusahaan, sumber daya manusia berperan penting dalam 

mengembangkan dan mempertahankan karyawan berprestasi yang memiliki 

kesempatan untuk memenuhi tujuan suatu organisasi dengan membantu 

membangun organisasi yang sukses, menguntungkan, dan berkinerja tinggi 

(Humphrey et al. 2007).  

Penelitian yang mencari hubungan antara kinerja organisasi dan SDM 

seperti yang telah dilakukan oleh Paauwe (2011) serta Katou dan Budhwar (2009). 

Peneliti tersebut meneliti dampak aktivitas SDM, seperti pelatihan dan 

pengembangan karyawan, akan dapat meningkatkan kualitas SDM serta 

memengaruhi kinerja organisasi. Pengelolaan SDM yang baik meliputi program 

perencanaan, proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan 

dan pengembangan karir, penilaian kinerja karyawan, keselamatan dan kesehatan 

kerja serta didukung dengan program kompensasi dan balas jasa yang berdampak 

pada kepuasan kerja pegawai (Yulianti dan Khairani 2016).  
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