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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi berperan sebagai

penggerak utama, dan penentu bagi keberhasilan atau kemajuan suatu organisasi,

sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus

diperhatikan oleh semua pihak instansi yang terkait demi tercapainya suatu tujuan,

selain faktor SDM tersebut banyak pula faktor-faktor lainnya yang harus

diperhatikan, karena memang faktor yang satu dengan yang lainnya saling

keterkaitan sehingga memiliki satu kesatuan.

Manusia sebagai penggerak organisasi, dalam era pembangunan nasional

sengat dirasakan kehadirannya oleh organisasi. Seluruh keluaran organisasi

tergantung dari prakarsa dan karya sumber daya manusia. Sehingga hampir

disetiap sumber daya manusia sebagai aparatur dipandang sebagai faktor yang

menentukan keberhasilan program. Sehingga berjalannya penyelenggaraan suatu

organisasi secara efektif dan efesien sangat ditentukan oleh sumber daya manusia.

Modal atau bahan-bahan yang dimiliki suatu organisasi walaupun

berkualitas, namun apabila tidak ada campur tangan manusia di dalamnya tentu

akan sangat sulit mencapai tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia hendaknya dilakukan

secara maksimal dan terarah.

Manajemen sumber daya manusia yang efektif berkaitan langsung dengan

keberhasilan upaya peningkatan kinerja pegawai, baik pada tingkat individual,
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tingkat kelompok kerja, dan pada tingkat organisasi. Keberhasilan manajemen

dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada

pada organisasi tersebut, artinya manusia yang memiliki daya, kemampuan yang

sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi

sehingga akan terwujud kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Masalah kinerja tentu tidak terlepas dari proses, hasil dan daya guna,

dalam hal ini kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan tangung jawab yang diberikan kepadanya. Apabila kinerja didefinisikan

sebagai pencapaian hasil atau tingkat pencapaian tingkat organisasi, dan kinerja

disebut sebagai performance yang memiliki arti suatu hasil kerja yang dapat

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai

tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral

maupun etika.

Kinerja pegawai yang baik secara langsung akan mempengaruhi kinerja

lembaga, dan untuk memperbaiki kinerja pegawai tentu merupakan suatu

pekerjaan yang memakan waktu dan proses yang panjang. Selain dengan

meningkatkan pengawasan dan pembinaan, juga dilakukan penilaian terhadap

tingkat keberhasilan kinerja yang telah dilakukan oleh para pegawainya.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, seperti

lingkungan kerja, kelengkapan kerja, budaya kerja, motivasi, kemampuan

pegawai, struktur organisasi, kepemimpinan dan sebagainya.
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Menurut Suyadi Prawirosentono (1999:2) mengatakan bahwa” kinerja

merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka upaya mencapai tujuan berkaitan kuat terhadap tujuan-

tujuan strategik organisasi”.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2005:45) bahwa

penilaianterhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat

dilakukan secaraterarah dan sistimatis. Dengan adanya informasi mengenai

kinerja makabechmarking dengan mudah dapat dilakukan dan mendorong untuk

memperbaikikinerja.

Dimensi yang melekat pada sumber daya manusia, pertama yaitu dimensi

sumber daya yang berupa keterampilan, skill, pengalaman, pendidikan yang siap

disumbangkan kepada organisasi. Kedua adalah manusia itu sendiri, yaitu

bagaimana organisasi menempatkan manusia dengan seadil-adilya dan subjektif

mungkin sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Kehidupan bermasyarakat dan kualitas sumber daya manusia pada saat ini

semakin meningkat. Ini merupakan salah satu dampak positif dari pembangunan

yang ada sekarang ini, masyarakat semakin kritis dengan produk-produk yang

dihasilkan oleh pemerintah seperti peraturan-peraturan dan kebijakan, kebijakan

yang kurang relevan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat,

masyarakat yang awalnya bersikap positif berubah menjadi bersikap aktif dan

kritis yang mencerminkan sikap demokrasi.
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Proses tersebut merupakan suatu proses yang wajar yang dialami oleh

bangsa yang tengah bangkit dari keterpurukan, karena masyarakat menginginkan

kesejahteraan yang telah lama diidamkan, terlebih lagi bagi para mahasiswa.

Mahasiswa merupakan pelopor penggerak dari bangkitnya suatu bangsa.

Mahasiswa dan masyarakat kini mulai kritis dengan situasi-situasi politik yang

terjadi, namun sikap kritis tersebut harus diarahkan agar tidak menjadi masyarakat

yang anarkis. Salah satu sikap kritis masyarakat yang mulai tumbuh saat ini antara

lain akan kinerja pegawai di suatu instansi. Hal ini tentu juga akan terjadi pada

mahasiswa, jika di dalam kampusnya mengalami suatu permasalahan, tentunya

mahasiswa akan bersikap kritis. Hal ini berdampak bahwa kinerja pegawai di

instansi kampus sangat penting dan menjadi prioritas, karena sangat berkaitan

dengan pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jalannya suatu sistem pendidikan yang baik tidak terlepas dari kinerja

pegawainya. Ini juga terjadi pada suatu kampus, kinerja suatu kampus yang baik

akan terlihat dari bagaimana kinerja pegawainya. Saat ini dibutuhkan pegawai

yang yang berdedikasi tinggi dan tentunya memiliki kinerja yang baik, hal

tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan pembinaan, bimbingan dan

motivasi terhadap pegawai. Tetapi hal tersebut tidak akan cukup apabila tidak

didukung oleh pemberian contoh keteladanan oleh para atasan atau senior tentang

cara hidup berorganisasi, pengawasan dan penyempurnaan mekanisme kerja.

Memasuki periode pembangunan, UIN Suska Riau mampu memberikan

kontribusi pelayanan yang baik bagi mahasiswa, dosen dan staf-staf yang ada di

Kampus UIN Suska Riau. Sesuai dengan tujuan UIN Suska Riau yaitu
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“Mewujudkan Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi utama

yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara

integral di kawasan Asia Tenggara Tahun 2013”. Seiring dengan harapan

tersebut,semua komponen yang ada di Universitas UIN Suska Riau dituntut

mampu merealisasikan visi dan misi UIN Suska tersebut,yang sejalan dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan dengan harapan tersebut, puncak ukuran keberhasilan yang

dicita-citakan ditekankan pada terwujudnya pelayanan prima. Kriteria pelayanan

prima adalah dukungan yang profesional dan berkualitas. Prinsip pelayanan yang

profesional meliputi tanggapan, tepat, dan proposional.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dariFakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial UIN Suska Riau dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional

dan berkualitas. Pelayanan yang profesional dan berkualitas sangat erat kaitanya

dengan kinerja dari pegawaiFakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

itu sendiri. Akan tetapi dalam pelaksanaanya pelayanan tersebut belum dapat

dikatakan berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, peneliti menemukan beberapa masalah

yang dapat menghambat berjalannya kinerja pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial UIN Suska Riau tidak berjalan dengan baik.

Pertama perihal budaya tidak disiplin dan tingkat absensi yang dilakukan

oleh pegawai. Peraturan pegawai diharuskan datang pukul 07.30 WIB namun

pada realitasnya banyak pegawai yang datang ke kantor lewat dari jam yang
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diharuskan dan juga banyak pegawai yang pulang sebelum jam 16.00 WIB. Hal

ini tentu akan menyulitkan pegawai lain, atasan, atau pun mahasiswa apabila

membutuhkan pegawai tersebut yang menyangkut dengan pekerjaanya atau

tugasya. Hal ini bisa dilihat tabel dari tingkat absensi pegawai dibawah ini:

Tabel 1.1 : Tingkat Absensi Pegawai Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN Suska Riau (Bulan Oktober-Februari) Tahun 2012-
2013

No Bulan
November

Jumlah
Karyawan

Jumlah
hari kerja

Absensi
Jumlah

A I S
1 Oktober 20 22 2 20 22
2 November 20 22 2 3 5
3 Desember 20 22 1 2 5 7
4 Januari 20 22 5 1 6
5 Februari 20 22 1 3 4

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, 2012-2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih adanya pegawai yang

absensinya tidak baik. Dari tabel diatas dapat diketahui dalam waktu lima bulan

terakhir pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, masih banyak

sebagian pegawai yang melakukan absen. Dari data tersebut yang paling tinggi

tingkat absennya adalah pada bulan Oktober yaitu 20 orang yang sakit, dan 2

orang yang alfa, sementara itu pada bulan Desember terdapat 3 orang yang sakit

dan 2 orang yang izin,kemudian disusul pada bulan Januari terdapat 5 orang yang

alfa dan 1 orang yang sakit, pada bulan November terdapat 3 orang yang sakit dan

2 orang yang izin, dan yang terakhir yaitu pada bulan Februari, dimana hanya

terdapat 3 orang yang sakit dan 1 orang yang alfa. Dengan tingkat absen yang
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lumayan cukup tinggi tersebut, baik itu izin, sakit, dan alfa, dapat mengakibatkan

jam kerja pegawai berkurang.

Kedua, mengenai perilaku pegawai yang banyak tidak bekerja dengan baik

saat jam kerja berlangsung, pegawai hanya duduk-duduk santai sambil membaca

koran dan mengobrol diluar pekerjaan dengan rekan kerjanya, bermain game

komputer pada saat jam kerja juga sering dilakukan oleh pegawai.

Ketiga, mengenai masalah iklim kerja atau lingkungan kerjadiruangannya

karena lingkungan yang tidak kondusif dan kurang nyaman di dalam

menyelesaikan pekerjaan, seperti misalnya pegawai yang membentuk kelompok-

kelompok dalam berkumpul membuat adanya jarak antar pegawai yang satu

dengan pegawai lainya.

Keempat, masalah kurang adanya tindakan yang tegas dari pimpinan juga

menjadi kendala dalam tercapainya kinerja yang baik, tidak adanya tindakan yang

dapat membuat efek jera kepada pegawai yang kurang disiplin. Hal tersebut

sebenarnya telah diketahui oleh para pimpinan Bagian dan Sub Bagian, tetapi

pimpinan bagian tersebut seperti terlihat kurang peduli dengan kondisi ini,

pimpinan hanya sesekali memberikanarahan kepada para pegawainya, namun

ketika para pegawai acuh terhadap arahan pimpinan tersebut dan budaya tidak

disiplin tersebut terus berjalan, pimpinan seperti tidak peduli dengan masalah

tersebut. Pimpinan juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang

tidak disiplin tersebut, padahal budaya tidak disiplin tersebut dapat mengurangi

produktivitas kerja pegawai yang menyebabkan pekerjaan menjadi terbengkalai
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dan tujuan dari UIN Suska Tersebut tidak dapat tercapai secara efektif dan

efesien.

Kondisi seperti ini akan semakin buruk apabila terus dibiarkan, pegawai

akan lupa terhadap tugas pokok dan fungsi pekerjaanya. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013, Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dimana tugas

dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yaitu melaksanakan pengelolaan

informasidan pelayanan administrasi. Serta  fungsi dari Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial tersebut adalah pelaksanaan pengelolaan informasi, pelaksanaan

administrasi dan pelaksanaan layanan. Apabila kegiatan yang dilakukannya di

kantor menjadi tidak jelas, tentu akan menghambat tugas-tugas dari para anggota

PegawaiFakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, hal ini menjadi

kinerja pegawai menjadi masalah yang mendesak untuk dibicarakan karena sangat

berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada anggota PegawaiFakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, dan juga bekaitan dengan tujuan dari

UIN Suska Riau. Hal tersebut menjadi latar belakang bagi peneliti tentang

“Analisis Kinerja Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan

Syarif  Kasim Riau”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam

permasalah ini adalah: Bagaimana Kinerja Pegawai Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau?
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1.3. Tujuan Penelitian

Setiappenelitian apapun tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian

tersebut, hal ini sangatlah perlu untuk bisa dijadikan acuan bagi setiap kegiatan

penelitian yang akan dilakukan, karena tujuan manjadi tolak ukur dan target dari

kegiatan penelitian tersebut, tanpa itu semua maka penelitian akan menjadi sia-sia.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja PegawaiFakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat para pegawai dalam

melaksanakan pekerjaan, serta solusi untuk meningkatkan kinerja.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga

memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi

negara khususnya.

2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun

mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam

mengenai pelaksanaan good university governance khususnya tentang

kinerja pegawai.

3. Bagi pihak kampus,diharapkan dengan adanya pelaksanaan good

university governanceakan memberikan kontribusi yang baik.

4. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan

program S1 Administrasi Negara.
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1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang deskripsi teori dan kerangka

berfikir. Deskripsi teori yang diteliti mengkaji tentang

berbagai teori yang relevandengan permasalahan dan

variable.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat tentang

Fakultas Ekonomi dan Ilmu SosialUIN Suska Riau, Tugas

Pokok dan Fungsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN

Suska Riau, Uraian Tugas Bagian, Sub Bagian serta struktur

organisasi.

BAB V : PNELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengenai tentang hasil penelitian dan pembahasan

hasil penelitian.
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian.


