
 

 

 

1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Suatu institusi pasti mempunyai dan membutuhkan sumber daya manusia 

(SDM) untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh institusi tersebut.  

SDM ini harus dikelola dengan baik agar bakat dan kemampuannya dapat 

bermanfaat secara utuh, maksimal, dan tepat sasaran melalui metode-metode 

dan sistem yang efektif dan efisien (Hasibuan 2012).  SDM terdiri dari dua hal, 

yaitu daya fisik dan daya pikir yang nantinya akan menentukan kemampuan 

manusia.  Dalam suatu aktivitas, manusia adalah unsur utamanya, tidak peduli 

meskipun banyak peralatan canggih yang sudah bisa bekerja secara instan, 

namun peralatan tersebut tidak akan bisa berfungsi jika tidak dikelola oleh 

manusia.  Dengan demikian, SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun 

perusahaan atau dapat dikatakan bahwa SDM merupakan kunci yang 

menentukan perkembangan perusahaan (Rivai dan Mulyadi 2009). 

Menurut Mangkunegara (2014), SDM berupa manusia yang dipekerjakan 

di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk 

mencapai tujuan organisasi itu.  Artinya, bahwa manusia merupakan sumber 

daya strategis dalam semua aktivitas organisasi.  Untuk itu, SDM perlu 

direncanakan, dirumuskan strategi-strategi yang relevan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan, serta konsisten dalam mengimplementasikannya secara 

kontinyu sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. 

Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai 

sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau 

organisasi.  Sehingga kemudian, muncullah istilah baru di luar human 

resources, yaitu human capital.  Di sini, SDM dilihat bukan sekadar sebagai 

aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan 

(bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai 

liability (beban, cost).  Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi 

atau organisasi lebih mengemuka (Geer 1995).  Sementara Dessler (2015), 

mengungkapkan bahwa keberhasilan perusahaan/organisasi yang diperlihatkan 

melalui kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya.  Lebih 

lanjut Dessler (2015) mengatakan bahwa kinerja karyawan merupakan 

perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang 

ditetapkan.  Setiap perusahaan akan berusaha untuk selalu meningkatkan 

kinerja karyawannya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.  

Menurut Dessler (2015), berbagai cara atau strategi dapat ditempuh oleh 

perusahaan/organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja karyawannya, 

diantaranya dengan menigkatkan kepuasan kerja karyawan melalui budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan harapan karyawan. 

Terdapat beberapa isu yang menjadi perdebatan teori perilaku organisasi 

dalam menjelaskan hubungan tersebut.  Pertama, apakah ada keterkaitan antara 

budaya organisasi dengan peningkatan kinerja karyawan.  Kedua, bentuk 

budaya organisasi yang bagaimana yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Ketiga, ke arah mana budaya organisasi memimpin anggota organisasi.  Isu 
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perdebatan tersebut mulai berkembang setelah William Ouchi tahun 1985 

mengajukan teori Z bahwa terdapat nilai-nilai dalam budaya organisasi yang 

dapat menciptakan kinerja unggul (Robbins dan Judge 2017).  Budaya 

organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan 

menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan 

organisasi lainnya.  Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku 

dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan 

digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut.  

Budaya organisasi secara sederhana dapat juga diartikan bagaimana segala 

sesuatu diselesaikan di tempat tersebut (Edwinah dan Daminabo-Weje 2013).  

Budaya dalam sebuah organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, filosofi, 

pengalaman, ekspektasi dan juga nilai yang terkandung di dalamnya yang nanti 

akan tercermin dalam perilaku anggota, mulai dari inner working, interaksi 

dengan lingkungan di luar organisasi, sampai ekpsktasi di masa depan. 

Budaya organisasi dibentuk oleh pendiri dan pemimpin organisasi dan 

pada gilirannya organisasi akan memengaruhi SDM yang masuk ke dalamnya 

dan tidak tertutup kemungkinan masuknya SDM baru dapat memengaruhi 

perubahan budaya organisasi (Wibowo 2013).  Selanjutnya Maryati (2011) 

mengatakan bahwa ketangguhan budaya suatu organisasi pada akhir muaranya 

adalah pada tingginya tingkat kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan 

lingkungan yang berubah cepat secara tak terduga serta menghasilkan kinerja 

yang tinggi.  Pratama (2016) menambahkan bahwa budaya organisasi 

mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap proses bisnis dan proses kerja, 

antara lain dalam hal pengambilan keputusan (sentralisasi atau desentralisasi), 

tingkat toleransi terhadap risiko (rendah atau tinggi), sistem penghargaan 

(individual atau tim), prosedur kerja (formal atau informal), proses kerja sama 

(kompetisi atau kerjasama tim), loyalitas terhadap organisasi, orientasi 

perencanaan (jangka panjang atau jangka pendek), orientasi terhadap 

perubahan (stabilitas atau inovasi). 

Budaya organisasi berarti melibatkan peraturan tertulis dan tak tertulis, 

asumsi, kebiasaan, bahasa, simbol, norma, visi, sistem, kepercayaan dan nilai 

(Anozie dan Nizam 2016).  Ojo (2010) mengartikan budaya organisasi sebagai 

pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh 

kelompok tertentu saat mereka menyesuaikan diri dengan masalah-masalah 

eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik serta dianggap 

berharga dapat diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang benar untuk 

menyadari, berpikir dan merasakan hubungan dengan masalah tersebut.  Uddin 

et al. (2013) mengatakan bahwa dalam perkembangan dunia yang dinamis, 

budaya organisasi menjadi peran untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas 

karyawan.  Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa secara dinamis, 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas karyawan.  

Lebih lanjut penelitian Anozie dan Nizam (2016) mengungkapakan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Suwatno dan Priansa (2018), kelangsungan hidup sebuah 

organisasi bergantung pada pemimpinnya.  Pemimpin menjadi salah satu 

indikator penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.  Pemimpin 

yang reformis harus peka terhadap perubahan, mampu menganalisa apa yang 

menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal dan eksternal organisasinya, 
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sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan lebih meningkatkan 

kinerja karyawan dan kinerja organisasi.  Dalam segala situasi pemimpin 

memilki peran yang sangat penting.  Pemimpin merupakan simbol, panutan, 

pendorong sekaligus sumber pengaruh, yang dapat mengarahkan berbagai 

kegiatan dan sumber daya guna mencapai tujuannya.  Kemampuan untuk 

menyatukan aspek-aspek manusia menjadi kesulitan tersendiri, dan hal tersebut 

merupakan salah satu tugas dari seorang pemimpin. 

Untuk mengelola dan mengendalikan berbagai fungsi subsistem dalam 

organisasi agar tetap konsisten dengan tujuan organisasi, dibutuhkan seorang 

pemimpin karena pemimpin merupakan bagian penting dalam peningkatan 

kinerja para pekerja (Bass 1985).  Disamping itu kemampuan pemimpin dalam 

menggerakan dan memberdayakan karyawannya akan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Perubahan lingkungan dan tehnologi yang cepat 

meningkatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh organisasi, hal ini 

memunculkan kebutuhan organisasi terhadap pemimpin yang dapat 

mengarahkan dan mengembangkan usaha-usaha bawahan dengan kekuasaan 

yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi dalam membangun organisasi 

menuju high performance (Rismawanti 2016). 

Perilaku pemimpin mempunyai dampak signifikan terhadap sikap, 

perilaku dan kinerja pegawai (Wahyuni et al. 2016). Efektivitas pemimpin 

dipengaruhi oleh karakteristik bawahannya dan terkait dengan proses 

komunikasi yang terjadi antara pemimpin dan bawahan.  Ketidak berhasilan 

pemimpin dikarenakan pemimpin tidak mampu menggerakan dan memuaskan 

karyawan pada suatu pekerjaan dan lingkungan tertentu.  Tugas pimpinan 

adalah mendorong bawahan supaya memiliki kompetensi dan kesempatan 

berkembang dalam mengantisipasi setiap tantangan dan peluang dalam bekerja.  

Menurut Loganathan (2013) gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan 

bawahan akan memengaruhi kepuasan kerja. 

Konsep kepuasan kerja untuk pertama kalinya dikembangkan dari studi 

Hawthorn di akhir 1920-an dan awal 1930-an oleh Elton Mayo di pabrik 

Hawthorn di Western Electric Company di Chicago.  Hasilnya adalah bahwa 

emosi karyawan dapat memengaruhi perilaku kerja mereka (Wibowo 2013).  

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena 

setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 

dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu.  Semakin banyak 

aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin 

tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan.   

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang 

menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yag diterima pekerja dan 

jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima (Robbins dan Judge 

2017).  Greenberg dan Baron (2007) mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai 

sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. 

Selain itu, Sinambela (2016) menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang 

dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari 

persepsi mereka tentang pekerjaan. Kepuasan kerja merupakan respon afektif 

atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga 

kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas 

dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek 
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lainnya.  Masih dalam Sinambela (2016), kepuasan kerja karyawan adalah 

seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan 

mereka.  Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan emosional 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan 

memandang pekerjaannya (Widiastra dan Darma 2015).   

Oleh karena itu, kepuasan kerja disuatu perusahaan sangat penting karena 

pada dasarnya kepuasan kerja karyawan memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda.  Hal ini disebabkan karena suatu kepuasan bersifat individu dan 

sesuai dengan karakteristik yang berlaku pada dirinya.  Ketika karyawan 

merasa puas dan nyaman dengan iklim atau keadaan pekerjaan mereka, 

karyawan akan memberikan effort kerja yang lebih pada pekerjaannya yang 

akhirnya dapat mendatangkan peluang pada keberhasilan perusahaan. Shaju 

dan Subhashini (2017) mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan bagian 

dari kebutuhan psikologi yang kontribusi terhadap kinerja karyawan, emosi 

yang dirasakan oleh karyawan terhadap sebuah organisasi. 

Kinerja karyawan secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan eksternal (Ismail, 2008).  Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri karyawan, yang meliputi kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional.  Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari 

luar diri karyawan, yang meliputi kepemimpinan, keamanan dan keselamatan 

kerja, serta budaya organisasi.  Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi 

kinerja karyawan adalah budaya organisasi.  Satyawati dan Suartana (2014) 

mengungkapkan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi hal-hal multidimensional 

dan tidak bisa diprediksi melalui dimensi tunggal.  Chung dan Megginson 

(https://trove.nla.gov.au/work/10133062), mengatakan bahwa kinerja induvidu 

dipengaruhi oleh ketersediaan peralatan dan barang; lingkungan kerja; job 

description dan tanggung jawab; visi, misi, dan budaya organisasi; sistem 

komunikasi dan cara kerja pimpinan;bonus dan insentif. 

Oleh karena itu pimpinan sebuah organisasi harus menyusun strategi 

yang tepat untuk meningkatkan kinerja pegawainya.  Beberapa strategi yang 

telah dilakukan di beberapa organisasi dan terbukti meningkatkan kinerja 

individu pegawainya yang berakibat pada peningkatan kinerja organisasi. 

Misalnya budaya organisasi yang kemudian menjadi budaya kerja Toyota, 

Jepang yang dikenal dengan The Toyota Way, denga pendekatan dua filosofi, 

yaitu continuous improvement (peningkatan berkelanjutan), dengan memiliki 

keinginan untuk terus meningkatkan bisnis melalui penciptaan ide-ide dan 

upaya yang terbaik untuk menghasilkan good products and services quality 

menyenangkan pegawainya dan respect for people (rasa hormat terhadap orang 

lain), yaitu menekankan bahwa memiliki respek kepada sesama merupakan hal 

penting dalam bisnis karena kesuksesan dari sebuah bisnis diciptakan dari 

usaha individu dan teamwork yang baik (Santi 2016).  Kata kunci dalam 

budaya kerja itu adalah “membangun manusia sebelum membuat produk”. 

Menurut David (2011), strategi adalah sarana bersama dengan tujuan 

jangka panjang yang hendak dicapai, sedangkan Nilasari (2014) menyatakan 

strategi adalah sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang 

diambil untuk mengeksploitasi kompetensi inti serta memperoleh keunggulan 

bersaing. Kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinasi merupakan kegiatan 

kreatif tanpa akhir dari sumber daya manusia untuk mendapatkan daya ungkit 
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sumber daya (resource leverage) yang lebih baik. Sedangkan mengeksploitasi 

kompetensi inti dimaksudkan atas penggunaan segala daya pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman dari para pelaksana atau teamwork untuk 

keseluruhan tindakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada 

Pasal 62 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi (PT) memiliki otonomi untuk 

mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.  

Pasal 64 disebutkan bahwa otonomi pengelolaan PT meliputi bidang akademik 

dan nonakademik.  Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi 

penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma 

sedangkan otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan 

norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi; keuangan; 

kemahasiswaan; ketenagaan; dan sarana prasarana.  Pasal 65 mengatur tentang 

pola penyelenggaraan PTN, yang terdiri atas PTN Satuan Kerja (PTN Satker), 

PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Badan Hukum (PTNBH). 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut 

Pertanian Bogor (IPB) sebagai PTNBH.  Dengan berstatus PTNBH, 

pelaksanaan organisasi dilaksanakan secara mandiri oleh pimpinan IPB.  

Namun demikian, menyandang status PTNBH bukan tanpa persoalan.  PTNBH 

masih menghadapi berbagai masalah, yaitu status PNS, jenjang karir PNS, 

sistem remunerasi, sistem pengelolaan Non PNS, kebijakan perpajakan, 

harmonisasi sistem akuntansi IPB dengan sistem akuntansi negara, serta sistem 

pengelolaan aset IPB sebagai PTN badan hukum.  Persoalan mendasar adalah 

tentang ketenagaan, dimana pada Pasal 71 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa 

pegawai IPB terdiri atas pegawai negeri sipil yang dipekerjakan.  Dengan 

status ambigu ini, hak sebagai PNS yang harus menjadi tanggung jawab negara 

sering luput.  Sebagai contoh, PNS di PTNBH tidak memperoleh tunjangan 

remunerasi dari APBN sebagai PNS di lingkungan Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).  Selain itu, tidak adanya 

pola pembinaan karir bagi fungsional tertentu.  Hal ini sangat dirasakan oleh 

PNS terutama tenaga kependidikan di IPB. 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) pada Pasal 1 dijelaskan bahwa tenaga kependidikan 

adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan.  Selanjutnya pada Pasal 39 

disebutkan bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada 

satuan pendidikan.  Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa PNS 

tenaga kependidikan merupakan organ strategis dalam proses belajar mengajar 

di PT. 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

pada Pasal 75 disebutkan bahwa Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk 

menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan 

sistem karier.  Selanjutnya Pasal 76 dinyatakan bahwa penilaian kinerja PNS 

dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat 

unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat 

yang dicapai, serta perilaku PNS.  UU tersebut juga mengatur tentang sistem 
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gaji tunggal, dimana pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan sebagai 

gabungan berbagai komponen.  Komponen yang diperhitungan dalam sistem 

ini adalah unsur jabatan, grade, dan kinerja.  Sebagai implementasi UU 

tersebut, IPB dan beberapa PTNBH telah mengembangkan Sistem Imbal Jasa 

(SIJ) dengan pendekatan konsep 3P (pay for person, pay for position, dan pay 

for performance).  Penerapan sistem ini kemudian menjadi polemik di 

lingkungan IPB bahkan lebih luas lagi di lingkungan PTNBH yang menjadi 

dampak dari kebijakan tersebut. Apabila diperbandingkan nilai SIJ dengan 

tunjangan kinerja yang diterima dari APBN yang diterima oleh PNS di PTN 

lain memang sangat timpang, sehingga memicu ketidakpuasan pegawai. 

Mathis dan Jackson (2012) mengatakan penilaian kinerja adalah proses 

evaluasi terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang dikomparasikan 

dengan standar yang dilanjutkan dengan memberi informasi tersebut pada 

karyawan. Penilaian kinerja sering disebut juga dengan pemberian peringkat 

pada karyawan melalui peninjauan, evaluasi, dan penilaian hasil kerja.  

Hasibuan (2012) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah aktivitas bagi 

para manajer untuk melakukan evaluasi terhadap tingkah laku berprestasi para 

karyawan yang dilanjutkan dengan menentukan kebijaksanaan kedepannya. 

Hal yang berkaitan dengan penilaian kinerja seperti penilaian loyalitas, 

kejujuran, leadership, teamwork, dedikasi dan partisipasi. 

Penilaian kinerja PNS tenaga kependidikan mengacu pada PP No. 

46/2011, yaitu (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdiri dari unsur kualitas, 

kuantitas, dan waktu; (b) Perilaku Kerja Pegawai (PKP) yang terdiri dari unsur 

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

kepemimpinan. Sistem penilaian ini masih terdapat potensi adanya bias dalam 

penilaian kinerja individu, misalnya unsur subjektivitas penilai terhadap 

pegawai tertentu. Misalnya, hal yang berpotensi bias adalah pegawai mengisi 

sendiri tingkat capaian kerja dan adanya bias harshness effect, bias penilaian 

berupa penilaian subjektif kepada pegawai dengan kecenderungan pengawas 

menilai sangat tinggi. 

Data penilaian kinerja pegawai yang diambil dari Dit. SDM 2018 per 

April 2019, menunjukkan bahwa rata-rata kinerja PNS tenaga kependidikan 

yang berjenis kelamin perempuan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

laki-laki sedangkan apabila dilihat dari kelompok umur, pegawai yang berumur 

di atas 50 tahun memiliki kinerja yang lebih tinggi (Gambar 2).  Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Leblebici (2012) yang mengatakan bahwa kinerja 

secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis, keuangan dan 

non-keuangan. Karyawan yang berusia lebih dari 50 tahun dengan pengalaman 

yang lebih besar, dan dalam posisi manajemen yang lebih tinggi lebih puas 

dengan gaji, promosi, tekanan kerja, kondisi kerja, dan lingkungan kerja. 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa semakin tinggi golongan/ruangan 

seorang pegawai, rata-rata kinerja semakin tinggi.  Potret kinerja juga 

dikelompokkan berdasarkan fakultas/unit kerja (Gambar 4), yang 

memperlihatkan bahwa rata-rata kinerja pegawai di Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA), Fakultas 

Kehutanan (FAHUTAN), dan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) berada di 

atas kinerja rata-rata, sedangkan yang lain dibawah. 
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Gambar 1  Kinerja PNS tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Kinerja PNS tenaga kependidikan berdasarkan umur 
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Gambar 3  Kinerja PNS tenaga kependidikan berdasarkan golongan/ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  Kinerja PNS tenaga kependidikan berdasarkan unit kerja/fakultas 

 

Beberapa teori di atas disebutkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 

kinerja individu adalah ketersediaan peralatan dan barang, lingkungan kerja, 

job description dan tanggung jawab, visi dan misi, budaya organisasi, sistem 

komunikasi dan cara kerja pimpinan, pelatihan dan pengembangan diri, dan 

bonus dan insentif.  Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui fakto-faktor yang memengaruhi kinerja individu yang selanjutnya 

memformulasi alternatif strategi guna meningkatkan kinerja PNS IPB. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian dirumuskan, 
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1. Apakah budaya organisasi dan gaya kepemimpinan memengaruhi 

kepuasan kerja? 

2. Apakah kepuasan kerja memengaruhi kinerja pegawai? 

3. Apakah budaya organisasi dan gaya kepemimpinan memengaruhi kinerja 

pegawai? 

4. Apakah budaya organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 

kinerja melalui kepuasan kerja sebagai variable intervening? 

5. Bagaimana rumusan alternatif strategi yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja. 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

3. Menganalisis pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai. 

4. Menganalisis budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dapat 

memengaruhi kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variable 

intervening. 

5. Memformulasikan alternatif strategis untuk meningkatkan kinerja 

pegawai. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari penelitian ini, antara 

lain: 

1. Manfaat ilmiah: dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat 

memberi sumbangan terhadap perkembangan teori budaya organisasi dan 

teori manajemen SDM yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

aktualisasi, dan pengawasan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan 

kinerja pegawai. 

2. Manfaat praktis: dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat 

memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin meneliti lebih 

lanjut tentang budaya organisasi dan manajemen SDM. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan memengaruhi kepuasan kerja untuk 

meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Kependidikan di 

Institut Pertanian Bogor (IPB).  Penelitian ini dilakukan kepada PNS tenaga 

kependidikanyang berstatus PNS di lingkungan kerja IPB. 




