
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi menempati posisi penting sebagai suatu institusi yang

melaksanakan suatu proses pendidikan.  Pada lembaga pendidikan setiap anggota

masyarakat dapat mengikuti dan mengenyam proses pendidikan agar dapat

berperan dalam kehidupan rmasyarakat dalam memasuki persaingan dunia kerja

sesuai dengan disiplin ilmu yang disiapkan. Oleh karena itu, perguruan tinggi

mengemban fungsi posisi  paling depan dalam penyiapan dan pengembangan

sumber daya manusia yang berkualitas dan memeiliki daya saing.

Dalam menghadapi dan memasuki persaingan global yang semakin

kompetitif dalam semua aspek kehidupan manusia dan dunia kerja, perguruan

tinggi semakin ditunutut perannya untuk melakukan perubahan fundamental dari

berbagai aspek, sperti aspek nilai-nilai akademik, budaya, sosial, ekonomi,

maupun sistem tata kelola. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud transformasi

kelembagaan yang mencakup penyelarasan atau perancangan ulang dari strategi,

struktur, sistem, stakeholders relation, staff, skills (competence), style of

leadership, dan shared value. Upaya transformasi kelembagaan ini diharapkan

dapat merevitalisasi peran perguruan tinggi agar mampu berperan secara optimal

dalam mewujudkan academic excellence for education, for industrial relevance,

for contribution for new knowledge, dan empowerment. Hal tersebut membuat



keberhasilan transformasi pendidikan tinggi sebagai faktor kunci agar perguruan

tinggi dapat berkiprah dalam kompetisi global. Restrukturisasi, rekonstruksi,

reposisi, dan revitalisasi berbagai fungsi serta komponen organisasi diperlukan

dalam proses transformasi ini.

Selain itu, para pimpinan perguruan tinggi juga diperhadapkan masalah

yang terkait dengan komitmen organisasi Dosen. Misalnya, banyaknya Dosen

yang melakukan kegiatan di luar kampus (moonlighting) dengan alasan ekonomi

atau dengan kata lain mendesaknya kebutuhan finansial akibat gaji seorang dosen

yang dianggap masih kurang memadai. Dosen yang ditarik menjadi pejabat di

berbagai lembaga pemerintahan dengan tawaran finanasial yang lebih

menjanjikan, dan dosen meminta pindah lokasi kerja dengan berbagai alasan

yang sifatnya individu juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi.

Tanpa menutup mata dan mengabaikan fakta empiric bahwa masih

banyak dosen yang mencurahkan perhatiannya terhadap perguruan tinggi

tempatnya bekerja, komitmen dosen dalam proses perkuliahan pun juga masih

layak dijadikan perhatian. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa dosen yang

jumlah kehadirannya sangat memprihatinkan yang jika kita melihat tanggung

jawab seorang dosen dalam mengemban Tridharma perguruan tinggi amatlah

berat.

Lebih lanjut, munculnya kesadaran (awareness) bahwa bangsa ini

memerlukan perguruan tinggi yang dapat diandalkan dalam kompetisi global

merupakan faktor penting dalam memulai suatu perubahan. UU Sistem



Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pendidikan memperoleh 20% dari

APBN yang tertung dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31 Ayat (3). Hal ini merupakan peluang untuk melakukan transformasi

pendidikan tinggi di negara ini. Namun, diperlukan keberanian untuk melakukan

perubahan, do the right thing right at the first time merupakan semboyan yang

harus didengungkan. Perguruan tinggi harus mengembangkan dirinya dan

menyerap keterampilan management best practice sehingga dapat menjalankan

good university governance.

Berbagai fenomena permasalahan di atas dialami oleh hampir seluruh

perguruan tinggi di negara kita, baik swasta maupun negeri. Misalnya di Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, berdasarkan pengamatan penulis tidak

sedikit dosen yang pindah lokasi tempat kerja bahkan hampir tiap tahun ada saja

dosen yang mengajukan pindah. Selain itu, berdasarkan data hasil finger print

absensi sangat banyak Dosen yang memiliki tingkat kehadiran yang sangat

minim bahkan ada yang sampai menempus angka di atas 40 hari jumlah

ketidakhadiran tanpa keterangan. Ini tentu menjadi sangat ironis mengingat peran

dan fungsi serta tanggung jawab dosen yang begitu besar.

Hal tersebut tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sangat

berimplikasi negatif terhadap produktivitas dan kinerja lembaga. Bahkan lebih

jauh lagi dapat merugikan mahasiswa sebagai konsumen di dalam lembaga

pendidikan yang tentu saja mengharapkan pelayanan maksimal oleh dosennya.

Sehingga dibutuhkan terobosan untuk menyelesaikan atau paling tidak



meminimalisir masalah komitmen organisasi dosen yang lambat laun akan

merusak kinerja lembaga.

Di sisi lain, pimpinan IAIN Kendari telah berupaya dalam meningkatkan

reward (penghargaan) kepada dosen. Misalnya, pemberian kendaraan dinas bagi

dosen yang mendapat tugas tambahan setara wakil rektor, dekan, maupun kepala

Unit Pelaksana Teknis (UPT), insenif bulanan sesuai dengan Peraturan

Kementerian Keuangan bagi semua dosen yang mendapat tugas tambahan, ruang

kerja khusus yang nyaman, bantuan beasiswa, dan bantuan penelitian, serta

insentif bagi dosen yang berhasil menerbitkan hasil penelitian pada jurnal

nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Bahkan pernah pula diadakan

kegiatan pemberian reward bagi dosen teladan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari

upaya peningkatan kepuasan kerja sehingga diharapkan dosen semakin

meningkatkan komitmen organisasnya terhadap kampus IAIN Kendari.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait variabel yang dapat

berpengaruh terhadap komitmen organisasi dosen IAIN Kendari adalah

minimnya atau belum optimalnya pemberian reward (penghargaan) bagi dosen

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang begitu kompleks. Reward

(penghargaan) yang secara umum dipahami sebagai imbalan yang diberikan oleh

pimpinan lembaga kepada pegawai berdasarkan pencapaian kerja atau prestasi

kerja yang dicapai. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika reward

(penghargaan) banyak berpengaruh terhadap berbagai varabel penting dalam

suatu lembaga seperti kepuasan kerja, produktivitas kerja, moivasi kerja, iklim



kerja, budaya kerja, termasuk pula komitmen organisasi. Oleh karena itu, penulis

merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pengaruh penghargaan

(reward) tehadap komitmen organisasi dosen IAIN Kendari

Selain reward (penghargaan), kepuasan kerja dalam ilmu manajemen

terutama terkait dengan perilaku organisasi (organizational behavior) juga

dianggap sedikit banyak dapat mempengaruhi komitmen pegawai. Hal ini

dikarenakan kepuasan kerja (job satisfaction) sebagai persepsi pegawai terhadap

hasil yang didapatkan atas hasil kerja yang dicapai dapat menjadi spirit bekerja

yang tinggi jika pegawai merasa puas dengan hasil yang didapat di tempatnya

bekerja sehingga dapat memperteguh keyakinan untuk bertahan sekaligus

berusaha melakukan yang terbaik bagi pencapaian hasil yang maksimal karena

adanya perasaan akan mendapatkan imbalan yang sesuai atas upaya yang telah

dilakukan dalam menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti

lebih dalam terkait pengaruh reward (penghargaan) dan kepuasan kerja terhadap

komitmen organisasi dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan berbagai fakta empirik tentang perguruan tinggi, masih

ditemukann beberapa hal yang dapat berimplikasi pada rendahnnya komitmen

organisasi dosen IAIN Kendari. Dapat diidentifikasi hal-hal yang dimaksud

sebagai berikut:



1. Motivasi kerja dosen IAIN Kendari yang belum merata.

2. Keadilan kerja yang masih perlu ditingkatkan

3. Disiplin waktu yang masih perlu ditingkatkan

4. Iklim kerja yang kurang kondusif dan dialogis

5. Pemberdayaan dosen perlu peningkatan

6. Sikap efikasi diri dosen yang masih perlu ditingkatkan

7. Reward (penghargaan) lembaga bagi dosen yang masih perlu ditingkatkan

8. Kepuasan kerja dosen yang masih perlu ditingkatkan.

9. Komitmen organisasi dosen yang masih perlu ditingkatkan.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang timbul terkait komitmen organsiasi

dosen IAIN Kendari dan keterbatasan penulis baik dalam hal pengetahuan,

tenaga, waktu dan biaya maka tentu saja tidak semua faktor yang mempengaruhi

komitmen organisasi dosen akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu,

penelitian ini dibatasi pada:

1. Reward (penghargaan) Dosen IAIN Kendari.

2. Kepuasan kerja dosen IAIN Kendari.

3. Komitmen organisasi dosen IAIN Kendari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah

penelitian ini adalah:



1. Apakah pemberian penghargaan kepada Dosen berpengaruh terhadap

komitmen organisasi dosen IAIN Kendari?

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi dosen

IAIN Kendari?

3. Apakah penghargaan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dosen IAIN

Kendari?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis pengaruh penghargaan terhadap komitmen organisasi

b. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen

organisasi.

c. Untuk menganalisis pengaruh penghargaan terhadap kepuasan kerja.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis:

Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu manajemen pendidikan

Islam, khusussnya yang berkenaan dengan peningkatan komitmen

organisasi dosen terhadap almamater sebagai tempat kerja dan pengabdian

terhadap masyarakat, bangsa, Negara, dan agama melalui pemberian

reward (penghargaan) dan kepuasan kerja di tempat merek bekerja.



b. Kegunaan Praktis:

1) Bagi pimpinan IAIN Kendari, penelitian ini dapat dijadikan rujukan

dalam pengambilan kebijakan terkait dengan upaya peningkatan

komitmen organisasi dosen.

2) Bagi dosen IAIN Kendari bisa dijadikan motivasi agar menumbuhkan

semangat kerja yang berorientasi pada perilaku komitmen organisasi

yang tinggi.

3) Bagi penulis, dapat menjadi kontribusi ilmiah terhadap pembangunan

kampus berperdaban dan berkemajuan di era kompetisi antar lembaga

pendidikan tinggi di Kota Kendari.

4) Bagi pembaca, dapat lebih memahami variabel baru yang kini banyak

dibahas oleh para pakar manajemen dunia yang terkait dengan perilaku

komitmen organsiasi serta dapat dijadikan rujukan dalam

mengembangkan penelitian selanjutnya terkait manajemen.


