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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan global yang semakin ketat, menuntut perguruan tinggi untuk 

mampu bertahan dan bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Hal ini 

menuntut para karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya supaya mampu 

bersaing dalam skala nasional dan internasional. Kinerja seorang karyawan 

menjadi salah satu faktor penting untuk kemajuan sebuah perguruan tinggi, 

sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar dapat mengetahui faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hal yang sama 

diungkapkan oleh harian kompasiana.com yang dicuplik pada Tahun 2017, 

Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi yang ditulis oleh Azan (2017) 

menyebutkan kehadiran globalisasi menutut perubahan yang mendasar bagi 

setiap individu dalam memandang arus globalisasi sebagai sesuatu 

keseharusan bukan sebagai ancaman. Dalam menjawab tantangan globalisasi 

maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkarakter handal dan berdaya 

saing tinggi. Kehadiran globalisasi merupakan tantangan besar bagi dunia 

pendidikan. Tantangan tersebut menurut Kurniawan (1999) persaingan global 

yang semakin ketat harus meningkatkan daya saing bangsa dalam 

menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, 

penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dari hal 

tersebut dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat memperbaiki sistem kinerja 

karyawannya dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan, sehingga perguruan tinggi bisa memperbaiki dan menjadi unggul 

serta mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.  

Kinerja karyawan menjadi masalah yang cukup menarik dan penting 

karena keberhasilan suatu institusi tergantung dari sumber daya 

manusia/karyawan yang dimilikinya. Nugroho (2016) menjelaskan bahwa jika 

kinerja meningkat maka keberhasilan mencapai tujuan perusahaan semakin 

terbuka lebar akan tetapi apabila kinerja menurun maka bisa mengakibatkan 

kemunduran bagi perusahaan dan perusahaan tidak dapat mempertahankan 
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usahanya. Hal ini pun juga berlaku pada perguruan tinggi, kinerja karyawan 

ada kalanya mengalami peningkatan dan ada kalanya mengalami penurunan, 

bahkan penurunan tersebut bisa dapat mencapai titik yang dapat 

mengakibatkan institusi atau perusahaan akan kehilangan pamornya di mata 

masyarakat. Sedangkan menurut Sandy (2015) kinerja merupakan hasil atau 

tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas dibandingan dengan berbagai kemungkinan, 

seperti standar hasil kerja, sasaran target atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan disepakati bersama. 

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Jumlah perguruan tinggi berkembang sangat pesat di Indonesia. 

Saat ini perguruan tinggi menghadapi adanya persaingan yang semakin besar. 

Menurut harian jakarta.bisnis.com yang dicuplik pada Tahun 2017, data 

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi per April 2017 yang ditulis oleh 

Pratomo (2017) menyebutkan saat ini tercatat ada 4.504 perguruan tinggi di 

dalam negeri. Jumlah PTN sebanyak 122, PTS mencapai 3.136, PTA 

sebanyak 1.060 dan PT K/L 186. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum 

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid 

yang menyatakan bahwa jumlah perguruan tinggi berkembang sangat pesat di 

Indonesia. Peningkatan pertumbuhan itu dimulai sejak Tahun 2005. Setiap 

tahunnya, satu perguruan ti nggi muncul di Indonesia tiap dua hari. Data dari 

APTISI, pada Tahun 2005, ada 2.408 perguruan tinggi yang tercatat di 

Indonesia. Jumlah ini meningkat dua kali lipat hingga Tahun 2017. Jumlah 

perguruan tinggi per April 2017 mencapai 4.504 di seluruh Indonesia. Dari 

jumlah perguruan tinggi tersebut sebanyak 97 persen atau sekitar 4.200 

perguruan tinggi dikelola oleh perguruan tinggi dan untuk 3 persen dikelolah 

oleh PTN. Hal ini menunjukkan bahwa universitas harus memiliki sumber 

daya manusia (pengajar maupun non-pengajar) yang bisa memiliki 

kemampuan atau kualitas untuk meningkatkan kinerjanya dengan baik, 

sehingga dapat membantu universitas tersebut menjadi universitas terkemuka 

dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. 
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Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) merupakan salah satu 

institusi pendidikan tinggi berjenjang Strata Satu (S1) yang berkomitmen 

menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi yang mempunyai visi 

“Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul yang inovatif, berkualitas tinggi 

dan berdaya-saing internasional serta didukung praktik-praktik terbaik 

industri”. Mengingat umur UISI yang masih baru, dimana Universitas ini baru 

didirikan pada Tahun 2013. Dari visi tersebut menuntut sumber daya manusia 

yang ada di UISI untuk mampu menunjukkan kinerja yang berkualitas tinggi 

guna mencapai daya saing internasional. Hal ini dapat tercapai dengan adanya 

kompetensi dan kemampuan yang memadai untuk dapat mendukung kinerja 

karyawan. Sehingga dengan kinerja berkualitas tinggi yang ditunjukkan dan 

dilaksanakan oleh karyawan, tujuan organisasi diharapkan dapat tercapai. 

Berdasarkan atas kriteria untuk membangun kinerja karyawan dapat 

dilihat dari upaya peningkatan kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja atau pengukuran kinerja 

karyawan, baik faktor individual maupun situasional. Ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan menurut Siagian (2010) di 

antaranya adalah kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, 

kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja dan kepuasan kerja. Salah satu faktor 

yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah variabel 

kompensasi karena kompensasi merupakan variabel yang dominan 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawannya. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nurcahyani, et al. (2016) bahwa kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun penelitian tesebut 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal, et al. (2014) 

yang menyatakan bahwa kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Dari penelitian tersebut menghasilkan adanya reseach gap 

bagi penelitian ini. Apabila dari beberapa faktor tersebut telah diperhatikan 

dan direalisasikan secara maksimal, dapat meningkatkan kinerja karyawan 

secara maksimal. 

Untuk menampung aspirasi dari civitas akademika UISI maka untuk 

mengoptimalkan kinerja karyawan pengurus dapat menggunakan beberapa 
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cara, salah satu cara yang dapat digunakan oleh institusi adalah menampung 

saran-saran dari civitas akademika UISI melalui kotak saran yang tujuannya 

untuk menghimpun masukan guna meningkatkan kinerja karyawan. Kotak 

saran ini diperuntukan bagi mahasiswa maupun pihak eksternal atau siapapun 

yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan institusi. Dari kotak 

saran yang dikumpulkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) UISI Tahun 2017 

ada beberapa permasalahan internal yang dirasakan di UISI diantaranya: 

penataan jadwal kuliah mahasiswa yang belum teratur, cara mengajar dosen 

agar lebih komunikatif supaya tidak membosankan dan kurangnya tenaga 

kerja di UISI sehingga beberapa karyawan harus memiliki pekerjaan ganda 

(double job) sehingga dikhawatirkan terjadi penurunan kinerja karyawan. Dari 

masukan-masukan yang telah dihimpun dari kotak saran tersebut maka 

terdapat usulan yang perlu dipertimbangkan atau diperbaiki untuk 

meningkatkan kinerja civitas akademika, dosen maupun karyawan untuk 

meningkatkan performa atau kinerja mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan UISI, sehingga nantinya dapat digunakan 

sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja karyawan di masa yang 

akan datang. Penelitian ini juga berusaha untuk meneliti kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi apabila tujuh komponen yang telah dijelaskan oleh 

Siagian (2010) tersebut direalisasikan dengan baik. Dari beberapa uraian di 

atas penulis tertarik unuk mengangkat satu topik penelitian mengenai kinerja 

karyawan dengan judul ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kerja 

Karyawan pada Universitas Internasional Semen Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi masalah 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Universitas Internasional Semen Indonesia? 

1.2.2 Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Universitas Internasional Semen Indonesia? 
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1.2.3 Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Universitas Internasional Semen Indonesia? 

1.2.4 Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Universitas Internasional Semen Indonesia? 

1.2.5 Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Universitas Internasional Semen Indonesia? 

1.2.6 Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Universitas Internasional Semen Indonesia? 

1.2.7 Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Universitas Internasional Semen Indonesia? 

1.2.8 Dari faktor-faktor tersebut, faktor manakah yang paling dominan 

mempengaruhi kinerja karyawan pada Universitas Internasional 

Semen Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Universitas Internasional Semen Indonesia. 

1.3.2 Untuk mengetahui lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Universitas Internasional Semen Indonesia. 

1.3.3 Untuk mengetahui budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Universitas Internasional Semen Indonesia. 

1.3.4 Untuk mengetahui kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Universitas Internasional Semen Indonesia. 

1.3.5 Untuk mengetahui motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Universitas Internasional Semen Indonesia. 

1.3.6 Untuk mengetahui disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Universitas Internasional Semen Indonesia. 

1.3.7 Untuk mengetahui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Universitas Internasional Semen Indonesia.  

1.3.8 Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan 

mempengaruhi kinerja karyawan pada Universitas Internasional 

Semen Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

memperkaya wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan pada Univeritas Internasional Semen Indonesia. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

perbandingan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi 

Penelitian ini dapat digunakan oleh institusi sebagai bahan 

masukan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. 

Selain itu upaya peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, baik faktor individual maupun situasional. 

b. Bagi Universitas Internasional Semen Indonesia 

Dengan mengetahui kinerja karyawan Universitas Internasional 

Semen Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat digunakan acuan 

pihak kampus sebagai evaluasi kinerja untuk melakukan penilaian 

dan perbaikan kinerja dalam karakter karyawan selanjutnya. 

c. Bagi pembaca 

Dapat digunakan sebagai  tambahan ilmu pengetahuan dan bahan 

acuan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel-

variabel yang berbeda. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Responden yang memiliki jabatan struktural di Universitas 

Internasional Semen Indonesia.  

2. Karyawan di bawah koordinasi wakil rektor dijadikan sebagai 

responden. 

 


