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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap organisasi dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya 

manusia tidak terkecuali organisasi pemerintah. SDM dapat dioptimalkan melalui 

pengelolaan yang efektif. Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari 

faktor pegawai yang diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai 

tujuan organisasi pemerintah. Pegawai merupakan asset utama organisasi dan 

mempunyai peran yang strategis didalam organisasi yaitu sebagai pemikir, 

perencana, pelaksana dan pengendali aktivitas organisasi. Oleh karenanya pada 

organisasi pemerintah,  diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan 

unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus 

menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan 

dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

  ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 

Dalam pasal 12 UU no 8 tahun 1974  Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 

tentang pokok-pokok kepegawaian dan penjabarannya. Salah satunya diperlukan 

“Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil 

melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan 

sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja serta mengarah pula 

terhadap pengembangan dalam pelaksanaan peningkatan kinerja dan prestasi”. 

 Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Kementerian Pertahanan (Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan) merupakan 

unsur pelaksana sebagian tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian 

Pertahanan, yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan (Diklat) di bidang teknis fungsional pertahanan. Jenis Diklat yang 

dilaksanakan meliputi Diklat Teknis dan Fungsional bagi PNS Kemhan dan TNI, 

serta Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan bagi PNS Kemhan dan PNS 

 

 

1 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

 

 

dari instansi lain. Dengan motto One Stop Trainning and Education Service, 

Pusdiklat Tekfunghan mengutamakan prinsip pelayanan Diklat berstandar tinggi 

agar peserta didik memiliki kompetensi di bidang tugasnya.  

Pada saat ini  prestasi kerja pegawai Pusdiklat Tekfunghan Badiklat 

Kemhan menurun. Untuk bisa mengatasi masalah prestasi pegawai Pusdiklat 

Tekfunghan Badiklat Kemhan ini, kita perlu mencari tahu dulu penyebabnya. 

Penurunan prestasi ini diindikasikan dengan tidak optimalnya pencapaian realisasi 

anggaran Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan pada tahun 2012-2014. Adapun 

tabel di bawah ini menggambarkan hal tersebut : 

 

Tabel 1 Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2012 - 2014 

Tahun Pagu Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Penyerapan 

2012 121.285.014 118.976.753 98,09% 

2013 114.193.736 111.231.056 97,41% 

2014 112.251.072 99.106.978 88,29% 

Sumber : Data Bagian Keuangan 

  

 Dati tabel 1 tersebut di atas, menunjukan bahwa realisasi penyerapan 

anggaran terhadap pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 

Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan yang disebabkan adanya kegiatan 

yang tidak dilaksanakan.  Hal ini menunjukkan bahwa prestasi pegawai Pusdiklat 

Tekfunghan Badiklat Kemhan masih harus ditingkatkan lagi, sehingga diharapkan 

dapat menyerap seluruh anggaran yang telah direncanakan. 

Penurunan prestasi kerja ini juga terlihat dari tingkat absensi pegawai. Dari 

tabel 2 di bawah ini menunjukkan data absensi pegawai, data ini merupakan data 

yang menunjukan kedisiplinan kerja pegawai, sehingga dapat dijadikan ukuran 

prestasi kerja. Data absensi pegawai selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 

2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2  Data Absensi Pegawai 

Kriteria Absensi 
Tahun 

2012 2013 2014 

Cuti 59 63 68 

Sakit 80 89 127 

Izin 15 19 22 

Alpa - - - 

Jumlah karyawan 176 176 176 

Jumlah absensi 154 171 217 

Jumlah hari kerja 220 220 220 

Persentasi 0,40% 0,46% 0,56% 
Sumber : Data Kepegawaian  

 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat absensi pegawai  dapat 

dilakukan dengan cara: 

  x  100% 

×100% = 0,40% 

×100% = 0,44% 

 ×100% = 0,56% 

 Dari perhitungan diatas,dapat disimpulkan bahwa tingkat absensi dari tahun 

2012-2014 relatif tinggi, yaitu rata-ratanya 46% dari jumlah pegawai. Hal ini 

menunjukkan disiplin kerja pegawai Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan 

masih harus ditingkatkan lagi. 

 Kepuasan kerja menurut Handoko (2011, hlm.193) berhubungan dengan 

sikap dari pegawai terhadap pekerjaan itu sendiri, situasi kerja, kerjasama antar 

pemimpin dan sesama pegawai.  Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ghazanfar  at all (2011)  bahwa kepuasan atau ketidakpuasan yang 

dirasakan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang 

dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya 

dari pekerjaan dan yang menjadi harapannya. Kepuasan akan dirasakan oleh 
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individu tersebut bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu 

dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan kecil, sebaliknya ketidakpuasan akan 

dirasakan oleh individu bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi 

individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan besar. 

 Berkaitan dengan kepuasan kerja di Pusdiklat Tengfunghan Badiklat 

Kemhan saat ini terjadi dalam hambatan hubungan kerja dan komunikasi antara 

atasan dengan bawahan menyebabkan pekerjaan yang mengalir dari pimpinan 

kepada pegawai menjadi terhambat. Di sisi lain, pegawai yang tidak menjalin 

komunikasi vertikal yang kurang baik dengan pimpinannya menyebabkan 

pimpinan tidak memperoleh informasi terkini terkait penyelesaian pekerjaan 

sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak terselesaikan tepat waktu. Hubungan 

antar rekan kerja dan hubungan timbal balik antara pimpinan dengan pegawai 

dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya merupakan hal yang mendukung 

kepuasan kerja. Hubungan yang harmonis akan menimbulkan dampak yang baik 

terhadap kepuasan kerja yang pada akhirnya dapat membawa dampak positif 

terhadap prestasi kerja pegawai.  

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai balas 

jasa untuk kerja mereka. Pemberian kompensasi kepada pegawai adalah 

merupakan hak sekaligus merupakan kewajiban instansi. Keragaman pemenuhan 

jenis kompensasi merupakan suatu bentuk komitmen instansi dalam memenuhi 

hak-hak pegawai. Kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangatlah 

bervariasi antara satu instansi dengan instansi yang lainnya. 

Berkaitan dengan kompensasi, para pegawai Pusdiklat Tengfunghan 

Badiklat Kemhan saat ini masih banyak yang berstatus honorer dan membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk menjadi pegawai tetap. Gaji yang mereka terima 

dipandang masih jauh dari kecukupan, hal ini mengakibatkan pegawai Pusdiklat 

Tengfunghan Badiklat Kemhan kurang puas dengan apa yang dihasilkannya 

selama bekerja. Ketidakpuasan dalam hal kompensasi ini akhirnya akan memacu 

praktik korupsi di kalangan pegawai Pusdiklat Tengfunghan Badiklat Kemhan.  

Hal tersebut bertentangan dengan salah satu strategi dan arah kebijakannya yaitu 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bersih dari praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku 
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aparatur sipil negara. 

Sumber daya manusia sebagai aktor yang berperan aktif dalam 

menggerakkan instansi untuk mencapai visi dan misinya. Menurut Ardana dkk, 

(2010, hlm.11) didalam kompetensi ada pengetahuan (knowlegde), keterampilan 

(skill) dan sikap atau perilaku (attitude) yang terdapat dalam diri pribadi manusia.  

Kompetensi memiliki keterkaitan terhadap pengembangan sumber daya manusia 

yang merupakan wacana yang sedang berkembang, ketika instansi dihadapkan 

pada berbagai tantangan dan persaingan yang semakin tajam.  Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwono (2014) bahwa dengan 

menggunakan praktek pengelolaan sumber daya manusia yang efektif seperti 

peningkatan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai, maka akan 

diperoleh keberhasilan di dalam instansi pemerintah. 

Permasalahan lain yang harus dihadapi Pusdiklat Tengfunghan Badiklat 

Kemhan adalah masalah peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai agar tetap 

mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan perilaku yang 

terus berkembang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK), terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara mulai Januari 2014 ini serta peraturan-peraturan 

lain yang mengikutinya. 

Dalam kenyataannya para pegawai yang bekerja di Pusdiklat Tengfunghan 

Badiklat Kemhan berperan dalam memberikan dan melaksanakan diklat untuk 

pegawai dari instansi lain, tetapi untuk mereka secara pribadi belum ada kegiatan 

diklat yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kompetensi. Kompetensi 

menjadi perhatian yang utama terutama dalam aspek E 3. Pertama; pemberdayaan 

(empower) yaitu memberi kesempatan agar mampu mengembangkan bakat dan 

keterampilan dan kontribusinya pada institusi dan masyarakat. Kedua; 

pembelajaran (educate) yaitu bekal pembelajaran untuk menambah pengetahuan 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. Ketiga; pencerahan 

(enlighten) yaitu membuka wawasan pegawai Pusdiklat Tengfunghan Badiklat 

Kemhan untuk berpikir maju, dinamis, kreatif, tanggungjawab dan mengarah 

kepada tercapainya kepuasan kerja yang akan menghasilkan peningkatan prestasi 

kerja. 
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Banyak program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat 

Tekfunghan Badiklat Kemhan yang dapat membantu pegawai untuk 

meningkatkan kompetensinya. Beberapa program diklat yang diselenggarakan 

pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3  Program Diklat Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan 

No Jenis Diklat 

1  Diklat prajabatan golongan I, II,  III 

2  Diklat fungsional analis kebijakan pertahanan Negara 

3  Diklat fungsional perancang undang undang 

4  Diklat tehnis teknis computer 

5  Diklat teknis programmer computer 

6  Diklat teknis administrasi jabatan pengolah dan jabatan setingkat  

7  Diklat teknis pengelolaan keuangan Negara 

8  Diklat teknis jabatan operator computer dan jabatan agendaris / 

jabatan setingkat 

9  Diklat teknis alih golongan dari golongan II ke golongan III bagi PNS  

10  Diklat teknis angka kredit dan karya tulis ilmiah jabatan fungsional 

kesehatan  

11  Diklat teknis cyber defends 

12  Diklat teknis keamanan computer 

13  Diklat teknis tim peniloai jabatan fungsional kesehatan  

14  Diklat teknis keprotokolan dan master of ceremony (MC) 

 

Dengan beberapa fenomena di atas, menyebabkan  prestasi kerja pegawai 

Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan menurun. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Kompensasi, Kompetensi dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat 

Kemhan. 

 

I.2 Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini ruang lingkupnya dibatasi pada hal-hal yang terkait 

dengan pengaruh kompensasi, kompetensi, dan kepuasan kerja terhadap prestasi 

kerja. Penelitian ini dilaksanakan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan pada 

bulan November – Desember  2015.   
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I.3 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh kompensasi  terhadap prestasi kerja di 

Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan ? 

b. Apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja di 

Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan? 

c. Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja di 

Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan? 

d. Apakah terdapat pengaruh kompensasi, kompetensi dan kepuasan 

kerja secaara simultan terhadap prestasi kerja di Pusdiklat Tekfunghan 

Badiklat Kemhan? 

 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.4.1 Tujuan penelitian  

 Adapun tujuan  penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel 

kompensasi, kompetensi, dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja  di Pusdiklat 

Tekfunghan Badiklat Kemhan. 

 

I.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a.  Teoritis 

1)    Bagi Peneliti. Penelitian ini dilaksanakan untuk mempratekkan 

ilmu yang telah diajarkan selama kuliah serta dengan harapan dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis serta 

merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Manajemen 

Program Pasca Sarjana UPN "Veteran" Jakarta. 

2)  Bagi akademik. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya 

hasil  penelitian dan bahan informasi bagi para pembaca, serta 

sekaligus sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b. Praktis 

Bagi organisasi. Memberikan tambahan wawasan kepada Pusdiklat 

Tekfunghan Badiklat Kemhan mengenai pengaruh kompensasi, 

kompetensi, dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. 
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