
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini sumber daya manusia mempunyai peranan penting sebagai

pelaku dan aset utama bagi suatu organisasi termasuk dosen dalam organisasi

Perguruan Tinggi. Menurut peneliti pada bidang pendidikan perlu adanya

peningkatan pendapatan dosen untuk menunjang peningkatan kinerjanya kepada

institusinya sebagai upaya peningkatan pelayanan pada mahasiswa sebagai

stakeholders. Pesatnya persaingan dalam dunia kerja memerlukan kemampuan

soft skill dan hard skill mahasiswa yang siap “pakai” sehingga peningkatan kinerja

dosen memang diperlukan sebagai pelaku utama proses pembelajaran di institusi

Perguruan Tinggi.

Era globalisasi, reformasi, dan demokratisasi yang sangat dinamis,

mengharuskan dunia pendidikan mengembangkan paradigma akademik baru

dalam bentuk kebijakan - kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan

global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, keputusan dan

upaya pengembangan secara sistematik perlu diperhatikan dalam merumuskan

tujuan yang akan dicapai (Rismawati, 2008). Terkait dengan upaya yang dapat

dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas

adalah melalui perbaikan sistem pendidikan yang dapat dihandalkan. Untuk

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu diupayakan melalui

pendidikan dan latihan yang terprogram dengan baik dan benar (Pigors dan Myers,

1961).
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Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan,

karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I.

Sebagai institusi pendidikan tertinggi, Perguruan Tinggi adalah institusi

yang memiliki kontribusi dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia yang

berkualitas. Dosen adalah sumber daya manusia inti perguruan tinggi, berdasarkan

pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan

tugas utama dan tanggung jawab mengajar pada perguruan tinggi yang

bersangkutan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1

Tentang Dosen. Selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

No. 36/D/9/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan

Dosen menerangkan bahwa dosen mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanan Tri Dharma

Perguruan Tinggi yang mencakup tiga bidang, yaitu : pendidikan dan pengajaran

(proses belajar mengajar), penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
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Menurut The International Journal of Educational Management

(2003:200-210) terdapat hubungan yang erat antara kompensasi dengan komitmen

pelayanan pada mahasiswa. Perguruan tinggi harus mengetahui cara

pencapaiannya dan tingkat kompensasi yang diberikan sebagai komitmen dalam

meningkatkan prestasi kerja (performance) dan meningkatkan kualitas pelayanan

akademik. Beberapa hal tentang kualitas pelayanan akademik perguruan tinggi

sekarang lebih fokus ke mahasiswa dan mengevaluasi kepuasan dan

ketidakpuasan pada beberapa program.

Menurut Baltic Journal of Management (2008:40-54) menunjukkan

bahwa penilaian kinerja dan sistem kompensasi (pay for performance system)

telah menjamin pegawai / karyawan sangat termotivasi, selain itu beban mengajar

dan kegiatan penelitian staf akademik telah meningkat selama bertahun-tahun

maka fakultas perlu membangun penilaian dan kompensasi sistem kinerja untuk

menunjukkan dengan jelas definisi kausalitas antara kompensasi dan kinerja staf

akademik. Sebuah kinerja yang baik dan berfungsi dengan baik, sistem penilaian

akan membantu pendidik untuk membuat ciri khas mereka dalam pengaturan

organisasi fakultas mereka.

Menurut Educational Evaluation and Policy Analysis (1996:51-71)

menjelaskan potensi struktur kompensasi guru / dosen yang konsisten dengan

jenis perubahan sistemik dan normatif dan itu adalah contoh dari jenis praktik

kompensasi yang mereka butuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan selain itu

untuk memacu pemikiran sistemik tentang peran kompensasi dengan menawarkan

proposal konkret yang mencakup skill dan berbasis kompetensi membayar serta

penghargaan kinerja kelompok.
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Menurut Henry Simamora (2004:442) mendefinisikan “Kompensasi

(compensation) meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang

diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian,

kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti

kontribusi mereka kepada organisasi. Selain itu menurut Mandy dan Noe

(2005:27), “Compensation is total of all rewards provided to employees in return

for their services”. Pernyataan ini menjelaskan bahwa kompensasi adalah total

dari semua penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai penukar jasa

mereka. Selain itu peningkatan pendapatan upah atau gaji pada organisasi secara

umum dapat meningkatkan disiplin dan semangat kerja karyawan dalam

melaksanakan pekerjaan atau tugasnya dengan baik (Nitisemito, 1986:149).

Menurut Undang - Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 43 Tahun

1999 tentang pokok - pokok kepegawaian mengenai “Gaji adalah bahwa gaji

pegawai negeri sipil (PNS) harus mampu memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya, sehingga yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran,

dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Selain itu menurut Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen

dan Guru yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah  No. 37 Tahun 2009 tentang

Dosen yang menjelaskan bahwa gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas

pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi

dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, selain itu dosen oleh pemerintah diberikan tunjangan profesi dan

remunerasi untuk meningkatkan kinerja dosen.
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Berdasarkan sistem penggajian PNS sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999, pada dasarnya prinsip yang dianut

berdasarkan Undang - Undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gaji yang diterima PNS dapat memenuhi kebutuhan hidup PNS dan

keluarganya secara layak.

2. Penggajian PNS yang adil, baik secara internal maupun eksternal sesuai

dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

3. Penggajian PNS yang dapat memacu produktivitas dan kreativitas kerja PNS.

Dari ketiga prinsip tersebut diatas apabila dibandingkan dengan kondisi

faktual di lapangan hingga saat ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan atau

dipenuhi. Mengacu pada prinsip yang pertama, yakni gaji PNS yang memenuhi

kebutuhan hidup PNS dan keluarganya. Menurut peneliti pemenuhan kebutuhan

hidup dimaksud adalah kebutuhan hidup PNS dan keluarganya secara layak, yang

memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL). Dalam kenyataannya di

lapangan, prinsip tersebut masih belum dapat dijalankan, dimana dari hasil studi

dan penelitian yang dilakukan Santoso (2012) terkait dengan hal tersebut

menunjukkan bahwa jumlah gaji yang diterima oleh PNS masih belum memenuhi

kebutuhan hidup layak bagi PNS dan keluarganya. Kondisi seperti ini

diindikasikan juga berlaku untuk organisasi dilingkungan perguruan tinggi yang

memiliki dosen dan karyawan dengan tugas memberikan pelayanan kepada

mahasiswa sebagai stakeholders.

Sumber daya manusia di dalam organisasi perguruan tinggi merupakan

aset penting dalam pengelolaanya agar mampu menghasilkan kualitas sumber

daya manusia yang berhasil guna pembangunan, hal tersebut di paparkan pula
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oleh Handoko (1993) bahwa pengelolaan sumber daya manusia bertujuan untuk

meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi, sehingga

membentuk satuan keja yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi

perlu memberikan motivasi, gairah serta membentuk semangat kerja yang lebih

baik, yang akhirnya dapat memberikan kontribusi positif pada organisasi.

Sebagai organisasi yang berupaya mendukung penuh terhadap peningkatan

kualitas layanan terhadap mahasiswa, maka perlu tersedianya fasilitas organisasi

yang memadai dan tersedianya kualitas sumber daya manusia efektif dengan

disertai etos kerja. Menurut Angel dan Perry (1981) menjelaskan pula bahwa

komitmen organisasi yang kuat bersama sama akan mendorong individu berusaha

keras mencapai tujan dari organisasi.

Kinerja dosen merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral

maupun etika (Prawirosentono, 1999:2). Sedangkan, menurut Mangkunegara

(2006:67) “Hasil kerja secara kualitas dan kuantintas yang dicapai oleh seseorang

dalam melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya,

sehingga dosen yang dalam hal ini merupakan orang yang melaksanakan

tanggung jawab pekerjaan yang telah diatur dalam tridarma perguruan tinggi perlu

dilaksanakan, karena melalui hal tersebut terlihat bahwa ada dan tidaknya serta

meningkat atau tidak kinerja dosen”. Menurut Donnelly, Gibson and Ivancevich

dalam Performance Appraisal dalam Veithzal Rivai (2003:15) mengatakan bahwa

kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta
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kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Bormen &

Motowidlo (1993) dalam Lee & Sukoco (2011) yang membagi kinerja dalam 2

tipe yaitu task performance dan relation performance. Kinerja tugas mengacu

pada keberhasilan pelaksanaan tugas di luar negeri, termasuk mencapai tujuan

tertentu atau mencapai proyek tertentu. Perlu lebih kuat berhubungan dengan

pekerjaan penyesuaian daripada kinerja hubungan.

Pelaksanaan evaluasi meliputi dosen memberi kuliah sesuai dengan Satuan

Acara Perkuliahan (SAP) dan memberi tugas sesuai dengan jadwal, melakukan

bimbingan dan konseling. Evaluasi yang dilakukan dosen berupa evaluasi mata

kuliah yang menjadi tanggung jawabnya, memberi umpan balik hasil belajar,

memberi umpan balik hasil bimbingan dan konseling kepada mahasiswa. Beban

kerja dosen sepadan dengan 12 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak

banyaknya 16 satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen.

Suatu kampus akan semakin maju dan berhasil selain ditentukan oleh

budaya, yang disukung oleh komitmen yang tinggi dari dosen juga ditentukan

oleh kenyamanan dan kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Kinerja yang

baik dari seorang dosen tidak akan muncul dengan mudah, kinerja yang baik akan

muncul apabila merasakan kenyaman dan kepuasan dalam bekerja. Maka dari itu

organisasi harus memiliki inisiatif untuk melakukan program peningkatan

pendapatan dosen secara berkala seperti kerjasama proyek melalui Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), karena itu terkait adanya

kebutuhan peningkatan kinerja dosen terhadap mahasiswa sebagai stakeholders

sehingga menimbulkan rasa puas dalam berkerja serta meningkatnya kinerja
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dosen terhadap mahasiswa sebagai stakeholders. Hal ini didukung oleh James L.

Gibson, James H. Donelly Jr, John M. Ivancevich (1997:138-139) menjelaskan

tentang Herzberg’s Two Factor Theory yaitu kepuasan hasil kerja dengan adanya

motivasi instrinsik dan ketidakpuasan kerja berasal dari tidak mempunyai

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik (satiesfiers or motivator factors) yaitu

perasaan keberhasilan, pekerjaan yang berat, kesempatan untuk maju,

ditingkatkan tanggung jawab, pengakuan, penghargaan, kesempatan untuk

berkembang. Motivasi ekstrinsik (dissatiesfiers or hygiene factors) yaitu

pembayaran, status, keamanan kerja, kondisi kerja, keuntungan tambahan,

kebijakan dan prosedur, hubungan interpersonal.

Pemberian pendapatan dosen secara berkala, merupakan sebuah

kompensasi yang layak untuk di dapatkan oleh pekerja yang sebagai hasil dari

buah pikir dan jeri payah mereka. Kompensasi adalah semua yang di terima oleh

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Tohardi, 2002:411). Kompensasi

yang diterima terdiri dari 2 komponen yaitu ada pembayaran langsung dalam

bentuk upah, gaji, insetif, komisi dan Insentif sedangkan pembayaran tidak

langsung terbentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan uang lembur. Dosen

yang bekerja pada akhir bulan akan dilihat jam dan apa yang telah di ajarkan

kepada mahasiswa, dengan demikian akan terlihat seberapa sering dosen tersebut

aktif, sedangkan juga dikaitkan dengan pembayaran tidak langsung, dosen berhak

mendapatkan asuransi di tempat ia bekerja, sebagai bentuk rasa kenyamanan dan

keamanan selama mereka memberikan ilmu.

Memberikan  ilmu kepada mahasiswa adalah suatu bentuk kinerja dosen

yang nantinya akan di dukung dengan pengabdian kepada masyarakat serta
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penelitian. Menurut Mangkunegara (2011:67) kinerja adalah hasil kerja secara

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tinggi

rendahnya kinerja pekerja berkaitan erat dengan sistem pemberian penghargaan

yang diterapkan oleh lembaga/organisasi tempat mereka bekerja. Pemberian

penghargaan yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja

seorang dosen.

Berkaitan erat dengan kinerja dosen di dalam melaksanakan tugasnya

sehari-hari sehingga dalam melaksanakan tugasnya dosen perlu memiliki tiga

kemampuan dasar agar kinerjanya tercapai sebagai berikut :

1. Kemampuan pribadi meliputi hal-hal yang bersifat fisik seperti tampang, suara,

mata atau pandangan, kesehatan, pakaian, pendengaran, dan hal yang bersifat

psikis seperti humor, ramah, intelek, sabar, sopan, rajin dan kreatif,

kepercayaan diri, optimis, kritis, obyektif, dan rasional.

2. Kemampuan sosial antara lain bersifat terbuka, disiplin, memiliki dedikasi,

tanggung jawab, suka menolong, bersifat membangun, tertib, bersifat adil,

pemaaf, jujur dan demokratis.

3. Kemampuan profesional sebagaimana dirumuskan oleh Pusat Pengembangan

Profesi Guru (P3G) yang meliputi 10 kemampuan profesional guru yaitu

menguasai bidang studi dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahan

pendalaman/aplikasi bidang studi, mengelola program belajar mengajar,

mengelola kelas, menggunakan media dan sumber, menguasai landasan-

landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, memahami
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prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan

mengajar.

Berikut adalah data sekunder yang didapat oleh peneliti, data awal yang

dapat membantu penelitian ini. Data-data ini merupakan bentuk informasi dari

beberapa pihak yang diantaranya dari bagian kepegawaian dan bagian BAAK

kampus dan informasi penunjang lainnya.

Menurut data kepegawaian PTN “X” di Surabaya sebagai obyek

penelitian bahwa pada tahun 2014 menunjukkan 4 orang (8,70 %) dosen masih

berpendidikan S1 dan tidak dapat melanjutkan studi S2 karena terkendala usia,

selain itu data menunjukkan 35 orang dosen (76,09 %) yang berpendidikan S2.

Dosen yang masih berpendidikan S1 menjadi permasalahan bagi institusi karena

tidak memenuhi syarat kualifikasi dosen menurut UU No. 14 Tahun 2005 serta

tidak berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Sedangkan dosen Program

Studi Diploma PTN “X” di Surabaya yang berpendidikan S3 masih belum

memenuhi syarat hanya 7 orang dosen (15,22%) yang idealnya 40% (Dikti, 2009).

Tabel 1.1
Presentase Jenjang Pendidikan Dosen

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

Jumlah Persentase
1 S1 4 8.7
2 S2 35 76.09
3 S3 7 15.22

46 100

No.
Jenjang

Pendidikan
Diploma PTN "X"

Jumlah Total
Sumber : Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X”di Surabaya per 20 Februari 2014

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya memiliki 1 orang (2,17 %)

Guru Besar, dengan harapan tahun 2015 dapat mencapai 10 % atau 3 orang Guru

Besar. Lemahnya produktivitas dosen dalam menulis, hal ini disebabkan oleh

kurangnya motivasi kerja dosen dalam menulis. Apabila seorang dosen produktif
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dalam menulis penelitian dan telah diterima serta dipublikasikan, akan

memberikan kontribusi dalam peningkatan insentif dan peningkatan motivasi

dosen dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya.

Tabel 1.2
Presentase Jabatan Fungsional Dosen

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

No. Jenjang Jabatan Jumlah Persentase
1 Guru Besar 1 2.17
2 Lektor Kepala 20 43.48
3 Lektor 17 36.96
4 Asisten Ahli 8 17.39

46 100Jumlah Total
Sumber : Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X”di Surabaya per 20 Februari 2014

Tabel 1.3
Presentase Golongan Dosen Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

No. Jenjang Golongan Jumlah Persentase

1 IV/d 1 2.17
2 IV/c 3 6.52
3 IV/b 6 13.04
4 IV/a 10 21.74
5 III/d 8 17.39
6 III/c 8 17.39
7 III/b 7 15.22
8 III/a 3 6.52

46 100Jumlah Total
Sumber : Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X”di Surabaya per 20 Februari 2014

Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 108 mensyaratkan rasio

dosen/mahasiswa adalah 1 : 25, bersama - sama dengan Peraturan Pemerintah

No. 37 Tahun 2009 dan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 khususnya tentang

standar pendidik, mensyaratkan jumlah dosen tetap lebih besar dari 75% dari

keseluruhan. Rasio Dosen : Mahasiswa Program Studi Diploma di Lingkungan

PTN di Surabaya rata-rata pada tahun 2013 adalah 1 : 18 (data kemahasiswaan

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya), hal ini memenuhi syarat dan

berdampak / mempengaruhi kualitas pendidikan dan lulusan.
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Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya sebagai salah satu program

studi diploma dari 3 jurusan diploma (D3) dan 1 jurusan diploma (D4) yang

memiliki 1 orang Guru Besar (2,17 %), 20 orang Lektor Kepala (43,48%)  dan

selebihnya adalah Lektor dan Asisten Ahli (54,35%), proporsi ini dipandang

sudah ideal apabila ditinjau dari kontribusi jabatan fungsional bagi Program Studi

Diploma PTN “X” di Surabaya dan memenuhi Peraturan Pemerintah No. 37

Tahun 2009 dan No. 17 Tahun 2010 maupun Permendikbud No. 49 Tahun 2014

yang mensyaratkan standart BAN-PT bagi perguruan tinggi untuk memperoleh

nilai akreditasi A salah satunya adalah 40 % dosen memiliki jabatan fungsional

Lektor Kepala dan terkecuali syarat 10 % dosen memiliki jabatan fungsional Guru

Besar. Jabatan merupakan bagian dari gambaran insentif yang memberikan

kontribusi dalam mendorong motivasi dan kepuasan kerja dosen.

Jenjang pendidikan dosen Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

perlu mendapat perhatian, persentase dosen berpendidikan S1 sebanyak (8,70 %),

idealnya pendidikan S1 tidak cukup diajar oleh lulusan S1, Jumlah dosen

berpendidikan S2 sebanyak (76,09 %) dan yang telah menempuh S3 sebanyak

(15,22 %) yang seharusnya idealnya adalah 40 % berpendidikan S3 dan

persentase dosen S2 dan S3 idealnya adalah (90 %). Dari sisi jenjang pendidikan

dosen yang dimiliki, Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya akan

menemui kendala dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi.

Persentase dosen Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya yang telah

bersertifikasi sebesar 38 orang (82,61%) dan belum bersertifikasi sebesar 8 orang

(17,39%), hal ini menggambarkan profesionalitas Dosen Program Studi Diploma

PTN “X” di Surabaya. Jumlah dosen yang belum bersertifikasi sebesar 8 orang
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(17,39 %), dikarenakan faktor usia yang memasuki masa pensiun dan sedang

proses tugas belajar. Menurut standar kepegawaian PNS di Indonesia seorang

pegawai memiliki masa kerja maksimal 4 tahun dalam satu golongan/fungsi atau

telah memenuhi Permendiknas No. 42 Tahun 2007 tentang sertifikasi dosen dan

PP No. 37 Tahun 2009 tentang dosen.

Tabel 1.4
Presentase Dosen Bersertifikasi

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

Jumlah Persentase
1 Bersertifikasi 38 82.61
2 Belum Bersertifikasi 8 17.39

46 100

No. Uraian
Diploma PTN "X"

Jumlah Total
Sumber : Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X”di Surabaya per 20 Februari 2014

Dari data dokumen diperoleh informasi data kepegawaian Program Studi

Diploma PTN “X”, dosen belum semua menyusun Satuan Acara Perkuliahan

(SAP) dan Garis Besar Pokok Perkuliahan (GBPP) secara rutin dan tepat waktu,

SAP dan GBPP disusun sesuai semester berjalan sehubungan kurikulum baru

2014. Terkait hal ini perlu dilakukan identifikasi permasalahan serta solusinya,

sehingga dapat meningkatkan motivasi dosen dalam meningkatkan kemampuan

untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencapai

prestasi kerja terkait dengan kepuasan kerja dosen serta mendapatkan

insentif/imbalan finansial dan non finansial.

Berdasarkan informasi pendapatan yang diterima dosen Program Studi

Diploma di Lingkungan PTN “X” di Surabaya, menurut persepsi mereka

jumlahnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidup terutama apabila

tanggung jawab/ beban kerja dibagi dengan anggota tim teaching yang banyak,

dan sejak semester gasal 2014-2015 sebagian besar insentif/imbalan ditiadakan,
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tetapi digantikan dengan tunjangan kinerja / remunerasi sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai (PNS). Hal

ini mempengaruhi kinerja dosen karena imbalan sangat berkaitan erat dengan

kinerja (Gibson, 2003).

Bagi dosen, sangat berharap penggajian dan sistemnya lebih baik karena

akan mempengaruhi konsentrasi dosen dalam melaksanakan tugas Tri Dharma

Perguruan Tinggi (insentif akan mendorong/memotivasi dosen dalam bekerja dan

memberikan kepuasan kerja).

Program Studi Diploma di Lingkungan PTN “X” di Surabaya sudah

memiliki instrumen evaluasi kinerja yang standar dan berlaku untuk seluruh

jurusan di lingkungan PTN “X” di Surabaya dalam bentuk indeks prestasi dosen

(IPD). Indeks prestasi dosen (IPD) diperoleh berdasarkan hasil pengisian

kuesioner kepada mahasiswa Berdasarkan evaluasi efektivitas pengajaran selama

4 semester terakhir di Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya diperoleh

hasil evaluasi indeks prestasi dosen (IPD) rerata sebesar diatas 3 = baik. Hal ini

menunjukkan evaluasi kinerja yang dilakukan dapat dipakai sebagai umpan balik

dalam mengevaluasi kinerja dosen.

Tabel 1.5
Data Indeks Prestasi Dosen (IPD)

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

No. Semester Rerata

1 Gasal  2012 – 2013 3.27
2 Genap 2012 – 2013 3.38
3 Gasal  2013 – 2014 3.18
4 Genap 2013 – 2014 3.44

Sumber : Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X”di Surabaya

Selain itu ada sebagian dosen yang memiliki kesibukan diluar kampus

berkaitan dengan pemenuhan melaksanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang

mencakup tiga bidang, yaitu pendidikan dan pengajaran (proses belajar
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mengajar), penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Dosen harus

melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk memenuhi Tri

Dharma Perguruan Tinggi sebagai syarat pencapaian beban kerja dosen (BKD)

setiap dosen. Berdasarkan data tabel 1.6 data beban kerja dosen terlihat pada

semester gasal 2013/2014 rerata mencapai 18,43 satuan kredit semester (SKS) dan

semester genap 2013/2014 mencapai rerata 18,17 satuan kredit semester (SKS),

hal ini menunjukkan beban kerja dosen telah memenuhi syarat memperoleh

tunjangan kinerja /remunerasi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen yang menjelaskan beban kerja dosen sepadan dengan 12 satuan

kredit semester (SKS) dan sebanyak banyaknya 16 satuan kredit semester (SKS).

Tabel 1.6
Data Beban Kerja Dosen (BKD)

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

PD PL PG PK
1 Gasal  2013-2014 11.31 1.77 1.10 4.25 18.43 PD = Pendidikan, PL = Penelitian

2 Genap 2013-2014 6.34 2.67 1.12 2.41 18.17 PG = Pengabdian Masyarakat, PK = Penunjang

No. Semester Rerata
Beban Kerja Dosen

Keterangan

Sumber : Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

Sesuai tabel 1.7, persentase jumlah kehadiran dosen rata-rata cenderung

mengalami peningkatan terutama pada semester genap 2013-2014 meski pada

semester gasal 2013-2014 mengalami sedikit penurunan sebesar (79,52 %).

Persentase jumlah kehadiran dosen terendah rata-rata mencapai (77,15 %) pada

semester gasal 2012-2013.

Tabel 1.7
Presentase Jumlah Kehadiran Dosen

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

No. Semester Persen (%)
1 Gasal  2012 – 2013 77.15
2 Genap 2012 – 2013 79.63
3 Gasal  2013 – 2014 79.52
4 Genap 2013 – 2014 81.57

Sumber : Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya per 20 Februari 2014
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Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan beberapa mahasiswa,

masih ditemukan sulitnya menemui beberapa dosen untuk kegiatan bimbingan.

Kehadiran dosen yang kurang, dosen mengajar tidak tepat waktu, ketidakhadiran

dosen yang tidak dikoordinasikan dengan tim atau mahasiswa, serta pemampatan

dan perubahan jadwal mengajar, berpotensi adanya materi yang belum

tersampaikan sesuai SAP dan GBPP.

Tabel 1.8
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya

No. Angkatan Rata-Rata IPK
1 2009 2.58
2 2010 2.78
3 2011 2.73

2.70Rata - Rata

Sesuai tabel 1.8, indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa Program Studi

Diploma PTN “X” di Surabaya, sesuai data angkatan 2009 – 2011 (3 Tahun)

diperoleh data IPK rata – rata sebesar 2,70. Nilai IPK sebesar 2,70 / < 3,00 masih

dapat ditingkatkan melalui peningkatan kinerja dosen, sehingga diperoleh lulusan

yang bermutu dan mampu bersaing di dunia kerja.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi finansial

yang diterima dosen masih belum memenuhi kebutuhan hidup, maka perlu adanya

peningkatan pendapatan dosen melalui gaji, tunjangan profesi, tunjangan kinerja

(remunerasi), dengan demikian diharapkan kinerja dosen mengalami peningkatan

yang berpengaruh pada kualitas dan mutu lulusan atau mempunyai IPK tinggi

yaitu ≥ 3,00 yang bermanfaat untuk menghadapi persaingan dunia kerja.

Berkaitan dengan hal ini, maka perlu diangkat topik dengan judul

“PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KINERJA

DOSEN PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA PTN “X” DI SURABAYA”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka

permasalahannya sebagai berikut “Apakah pemberian kompensasi finansial (gaji,

tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja / remunerasi) berpengaruh terhadap

kinerja dosen terkait kinerja tugas (task performance) atau hubungan kinerja

(relation performance) pada Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi finansial (gaji,

tunjangan profesi dan tunjangan kinerja / remunerasi) terhadap kinerja

terkait kinerja tugas (task performance) atau hubungan kinerja (relation

performance) yang diberikan oleh dosen.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui gambaran variabel usia, pendidikan, jabatan

fungsional, masa kerja, pemberian kompensasi finansial (gaji, tunjangan

profesi, dan tunjangan kinerja / remunerasi) terhadap kinerja dosen pada

Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya.

b. Untuk mengetahui gambaran lebih detail dan terperinci tentang

pemberian kompensasi finansial (gaji, tunjangan profesi, dan tunjangan

kinerja / remunerasi) terkait dengan kinerja dosen pada Program Studi

Diploma PTN “X” di Surabaya.
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c. Agar memudahkan pembaca dalam menganalisa hubungan antara

pemberian gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan profesi dengan kinerja

pada dosen.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yang efektif dan efisien,

adalah :

a. Bagi Peneliti, dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan

pengetahuan dan referensi untuk memperdalam keilmuan (teoritis),

pengalaman serta wawasan tambahan mengenai kinerja dosen, serta

memperoleh informasi dan pengalaman dalam menganalisa dan

mengimplementasikan pengaruh pemberian kompensasi finansial

(gaji, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja / remunerasi) terhadap

kinerja dosen pada Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya.

b. Bagi pembaca, dalam penelitian ini dapat memberikan informasi serta

pengetahuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk dijadikan

penelitian selanjutnya yang belum dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yang efektif dan efisien,

adalah :

a. Bagi peneliti, memperoleh pengetahuan dalam survei di lapangan

yang berkaitan dengan kemajuan dan pengembangan ilmu

pengetahuan, sehingga dapat memberikan motivasi dan semangat

untuk melakukan penelitian lanjutan atau penelitian-penelitian
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lainnya. Kemudian, pada penelitian ini peneliti juga dapat

menggunakan hasil analisa yang ada sebagai media informasi

bagaimana dan apa saja yang mempengaruhi kinerja pada dosen

sebagai tenaga pengajar.

b. Bagi Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya sebagai media

informasi serta dapat menjadi sebuah referensi dalam penyusunan

kebijakan (term of referens) dan rencana strategis (renstra) pada

perguruan tinggi dalam penataan yang berkenaan dengan kepegawaian

khususnya pada dosen. Dalam hal ini, pengembangan dan peningkatan

mutu sumber daya manusia yang salah satunya terkait dengan

peningkatan mutu kinerja dosen serta mampu mencetak lulusan

mahasiswa yang memiliki soft skill dan hard skill yang bermanfaat

untuk menghadapi persaingan pasar global.

c. Bagi kajian pengembangan sumber daya manusia, dari hasil penelitian

ini memberikan manfaat berupa rujukan atau referensi bagi peneliti

pada bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya terkait

dengan kinerja dosen.
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