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Dosen/Tenaga Pengajar sering dikaitkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sisi 

lainnya menunjukkan bahwa tugas yang diemban oleh seorang dosen/tenaga pengajar 

boleh dibilang sangat berat karena mengemban tugas multi dimensi. Salah satunya 

adalah mendidik mahasiswa/murid agar dapat diterima sebagai seorang individu dalam 

lingkungan masyarakat/sosial.  

Maka dari itu peneliti ingin mengangkat permasalahan yang mengenai pengaruh 

budaya organisasi, komitmen organisasi dan kepuasan kerja, berpengaruh positif 

langsung terhadap kinerja dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Teknik analisis yang 

digunakan adalah Korelasi dan Regresi dan Analisis Jalur. 

Dari hasil analisis hipotesa pertama memberikan temuan bahwa budaya organisasi  

berpengaruh secara langsung positif terhadap komitmen organisasi.  Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh 

budaya organisasi UIA. Meningkatnya budaya organisasi akan mengakibatkan 

peningkatan komitmen organisasi sebesar 60,4%. 

Hipotesis kedua memberikan temuan bahwa budaya organisasi  berpengaruh 

secara langsung positif terhadap kepuasan kerja.  Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa budaya organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh kepuasan kerja dosen 

UIA. Meningkatnya budaya organisasi akan mengakibatkan peningkatan kepuasan kerja 

sebesar 36,4%. 

Hipotesis ketiga memberikan temuan bahwa komitmen organisasi  berpengaruh 

secara langsung positif terhadap kepuasan kerja.  Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa komitmen organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh kepuasan kerja 

dosen UIA. Meningkatnya komitmen organisasi akan mengakibatkan peningkatan 

kepuasan kerja sebesar 38,6%. 

Hipotesis keempat memberikan temuan bahwa budaya organisasi  berpengaruh 

secara langsung positif terhadap kinerja dosen.  Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa budaya organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh kinerja dosen UIA. 

Meningkatnya budaya organisasi akan mengakibatkan peningkatan kinerja sebesar 31%. 

Hipotesis kelima memberikan temuan bahwa komitmen organisasi  berpengaruh 

secara langsung positif terhadap kinerja dosen.  Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa komitmen organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh kinerja dosen UIA. 



 
 

Meningkatnya komitmen organisasi akan mengakibatkan peningkatan kinerja sebesar 

43.9%. 

Hipotesis keenam memberikan temuan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

secara langsung positif terhadap kinerja dosen.  Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan kerja dipengaruhi secara langsung positif oleh kinerja dosen UIA. 

Meningkatnya komitmen organisasi akan mengakibatkan peningkatan kinerja sebesar 

47.9%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sumber Daya Manusia merupakan komponen utama suatu organisasi yang 

menjadi perencana dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas organisasi. Mereka 

mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, 

jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi sehingga tidak 

seperti mesin, uang dan material, yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai dan diatur 

sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Dosen/Tenaga Pengajar sering dikaitkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. 

Sisi lainnya menunjukkan bahwa tugas yang diemban oleh seorang dosen/tenaga 

pengajar boleh dibilang sangat berat karena mengemban tugas multi dimensi. Salah 

satunya adalah mendidik mahasiswa/murid agar dapat diterima sebagai seorang 

individu dalam lingkungan masyarakat/sosial.  

Dari segi regulasi pemerintah di bidang pendidikan mempersyaratkan bahwa 

seorang dosen harus bergelar minimum Magister (S2) yang sudah tentu 



 
 

membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan studi lanjut. Lebih jauh lagi, 

adanya pandangan sosial yang lebih menghargai “pengelompokkan kualitas PT” dan 

mengarahkan penghargaan kualitas dosen/tenaga pengajar ditinjau dari lulusan 

perguruan tingginya (bergengsi ataupun lulusan sekolah di luar negeri).  

Dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA) merupakan Sumber Daya 

Manusia yang mampu menjadi pelaksana dan pengendali semua proses pencapaian 

tujuan organisasi UIA.  Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh UIA, dalam 

rangka mencapai tujuan UIA, dibutuhkan dosen yang mampu dan siap menghadapi 

tantangan masa depan serta siap akan adanya berbagai perubahan-perubahan dalam 

menghadapi era globalisasi.  

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya. Terkait dengan kompetensi dosen, dapat 

dilihat Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang 

mengamanatkan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus 

yang dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi sesuai bidang tugasnya dan 

pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan sepanjang hayat. 

Dari sisi hak dan kewajiban, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, 

maka dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, 

memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dari sisi 

kewajiban, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

http://kompetensi.info/
http://kompetensi.info/berita-kampus/upi-selenggarakan-pendidikan-profesi-guru-angkatan-iii.html
http://kompetensi.info/kompetensi-siswa/pengembangan-kompetensi-siswa-dengan-teori-belajar-behaviorisme.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/pelatihan-instruktur-java-fundamental-dan-java-programming-bagi-guru.html
http://kompetensi.info/kompetensi-siswa/pengembangan-kompetensi-siswa-dengan-teori-belajar-behaviorisme.html


 
 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

Kesimpangsiuran akan fungsi, tugas, dan tanggungjawab seorang 

dosen/tenaga pengajar seringkali terjadi. Semua pihak terkait pendidikan di negeri 

ini merasa dapat memberikan definisi, walaupun terkadang definisi tersebut 

menyimpang dari skema pendidikan nasional yang jauh-jauh hari telah dirumuskan. 

Terkait  hal tersebut suatu institusi pendidikan tinggi harus terlibat di dalam 

menjalankan tridarma perguruan tinggi. Sehingga, bentuk perencanaan, 

pemantauan, maupun pengendalian yang dilakukan sama persis seperti perlakuan 

terhadap mahasiswa.  

Paradigma baru pendidikan tinggi mengungkapkan bahwa dosen memiliki 

tugas yang tidak ringan. Sebab, dosen tidak hanya berkewajiban mengajar akan 

tetapi juga membimbing mahasiswa agar yang bersangkutan memiliki kompetensi 

yang relevan dengan keahliannya. Tidak hanya sekedar itu,akan tetapi juga 

memiliki tanggungjawab pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang 

semestinya dilakukan secara terus menerus. Bagaimana dosen akan dapat 

membimbing mahasiswa agar mereka menemukan sesuatu yang baru, jika dosennya 

sendiri tidak melakukan riset,  baik kepustakaan ataupun lapangan. 

Tanggung jawab dosen yang relatif  berat adalah melakukan penelitian 

secara serius. Di dalam hal ini, maka seorang dosen memikul  tugas untuk 

menemukan konsep atau teori yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga ketika 

http://kompetensi.info/materi-bebas/guru-sebagai-profesi.html


 
 

ditanya apakah temuan saudara sebagai dosen di dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, maka yang bersangkutan bisa menyatakan dengan tegas, ini temuan 

saya. Temuan akademis itulah yang kemudian menjadi kekuatan akademis lembaga 

atau institusi pendidikan dimana yang bersangkutan mengabdi di dalam dunia 

akademik. 

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatimah, 

Abdul Rahman Kadir (2013) yang berjudul “Hubungan Kompetensi, Komitmen 

Organisasi, dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Perawat di RSUD Labuang Baji, 

diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara kompetensi, komitmen organisasi dan kepuasan kerja dengan 

kinerja perawat.  

Berbagai pengaruh perubahan yang terjadi menuntut organisasi untuk tanggap 

terhadap tuntutan perubahan dan berupaya menyusun strategi dan kebijakan yang 

selaras dengan perubahan lingkungan bisnis. Hal ini akan bergantung pada 

kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan 

yang artinya suatu organisasi harus mampu menyusun strategi dan kebijakan yang 

ampuh untuk mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Keberhasilan penyusunan 

kebijakan dan strategi organisasi akan didukung oleh banyak fungsi manajerial, 

salah satunya yang menjadi perhatian adalah Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Pfeiffer, 2007).  



 
 

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi sangat 

penting karena mereka yang memprakarsai terbentuknya organisasi, mereka yang 

berperan membuat keputusan untuk semua fungsi dan mereka juga yang berperan 

dalam menentukan kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam organisasi 

modern, sumber daya manusia mempunyai peran baru yaitu diantaranya : 1) 

pendorong produktivitas, 2) membuat perusahaan menjadi lebih tanggap terhadap 

inovasi produk dan perubahan teknologi, 3) menghasilkan jasa pelanggan yang 

unggul, 4) membangun komitmen dan 5) semakin pentingnya SDM dalam 

mengembangkan dan mengimplementasikan strategi organisasi (Dessler, 2005). 

Berdasarkan fungsi dasar dari SDM berkontribusi sebesar 58%  sebagai 

penggerak dalam pencapain visi, misi, tujuan dan strategi organisasi, maka perlu 

adanya pemantauan apakah kinerja yang telah dicapai  sesuai dengan sasaran 

organisasi. Oleh karena itu penting diterapkan suatu sistem penilaian kinerja dalam 

organisasi. Jumlah tenaga kerja yang melimpah, mengharuskan sebuah organisasi 

untuk berpikir mengenai bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan 

kinerjanya. Hal ini disebabkan karena SDM  merupakan salah satu asset yang 

dibutuhkan oleh organisasi untuk melakukan proses produksi. Persoalan yang 

kemudian muncul adalah bagaimana menghasilkan SDM  yang memiliki kinerja 

yang optimal karena kinerja SDM  yang optimal merupakan salah satu sasaran 

organisasi untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 



 
 

Di dunia perguruan tinggi, terdapat SDM yang sangat penting sebagai  

penggerak dalam pencapain visi, misi, tujuan dan strategi perguruan tinggi itu 

sendiri.  Kontribusi dosen pada organisasi akan menjadi penting jika dilakukan 

dengan tingkan efektif dan berperilaku secara benar. Tidak hanya jumlah usaha 

tetapi juga arah dari usaha. Sifat-sifat yang ada pada diri dosen, upaya atau kemauan 

untuk bekerja, serta berbagai hal yang merupakan dukungan dari organisasi sangat 

besar artinya bagi keberhasilan kinerja dosen (Sigit, 2009). Dengan demikian setiap 

dosen perlu mengetahui dengan pasti apa yang menjadi tanggung jawab utamanya, 

kinerja seperti apa yang harus dicapainya serta dapat mengukur sendiri sesuai 

indikator keberhasilannya. 

Kinerja dosen adalah tingkat keberhasilan dosen dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya. Beberapa yang dapat dijadikan sebagai indikator penilaian 

kinerja dosen antara lain : kuantitas kerja dosen, kualitas kerja dosen, efisiensi 

dosen, standar kualitas dosen, usaha dosen, standar profesional dosen, kemampuan 

dosen terhadap pekerjaan inti, kemampuan dosen menggunakan akal sehat, 

ketepatan dosen, pengetahuan dosen, dan kreativitas dosen (Mas’ud, 2004). 

Kinerja dosen secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

dosen, yang meliputi motivasi, kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri dosen, yang meliputi 

kepemimpinan, keamanan dan keselamatan kerja serta budaya organisasi (Ismail, 

2006). 



 
 

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dosen adalah budaya 

organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu 

organisasi, dimana nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengarahkan perilaku 

anggota-anggota organisasi (Soedjono, 2005). Perilaku dosen tersebut dipengaruhi 

oleh lingkungan tempat mereka bekerja yang dibentuk oleh keberadaan budaya 

dalam suatu organisasi dan diharapkan akan meningkatkan kinerja dosen. 

Selain berpengaruh terhadap kinerja dosen, budaya organisasi juga memiliki 

keterkaitan yang erat dengan kepuasan kerja dosen. Kepuasan kerja dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan di mana para dosen memandang pekerjaan (Widodo, 2006). Apabila 

persepsi dosen terhadap budaya dalam suatu organisasi baik, maka dosen akan 

merasa puas terhadap pekerjaannya. 

Sebagai bagian dari perguruan tinggi, Universitas Islam As-Syafi’iyah, masih 

terdapat dosen yang belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dengan 

baik sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan belum optimal dan dari segi 

kuantitas,  jumlah dosen yang dimiliki oleh Universitas Islam As-Syafi’iyah belum 

seimbang dengan jumlah mahasiswa saat ini. 

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dosen di Universitas Islam As-

Syafi’iyah yang belum efektif dan efisien, masih banyak dosen yang terlambat 

datang pada waktu mengajar, terlambat menyerahkan nilai Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan Nilai Akhir Semester serta belum melaksanakan Tri Dharma Perguruan 



 
 

Tinggi dengan baik terutama bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta 

kegiatan penunjang.  

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : "Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Untuk dapat melihat lebih lanjut hubungan pengaruh dan tingkat signifikasi 

antara variabel-variabel budaya organisasi islami, kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan kinerja dosen tenaga kerja pendukung kegiatan akademik Universitas 

Islam As-Syafi’iyah. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan permasalahan 

dalam tulisan ini adalah : 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada 

Dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja Dosen 

Universitas Islam As-Syafi’iyah? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja Dosen Universitas Islam 

As-Syafi’iyah? 

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja Dosen 

Universitas Islam As-Syafi’iyah? 



 
 

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja Dosen Universitas 

Islam As-Syafi’iyah? 

6. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja Dosen Universitas Islam 

As-Syafi’iyah? 

7. Apakah budaya organisasi, komitmen organisasi dan kepuasan kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja Dosen Universitas Islam As-

Syafi’iyah? 

 

1.3. Batasan Permasalahan 

Agar pembahasan penelitian lebih terarah, peneliti akan membatasi 

permasalahan hanya pada budaya organisasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi 

dan kinerja dosen pada institusi dosen pada institusi penyelenggara pendidikan 

tinggi yang menjadi tempat penelitian ini. Penilaian dosen terhadap budaya 

organisasi islami, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan sistem penilaian kinerja 

dosen lebih difokuskan pada persepsi tiap-tiap dosen khususnya dosen staf 

pendukung kegiatan akademik (dosen administratif) terhadap sistem yang 

diterapkan pada tempat institusi obyek penelitian ini. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

dan informasi tentang analisa hubungan budaya organisasi, kepuasan kerja, 



 
 

komitmen organisasi dan kinerja dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta, 

yaitu untuk mengetahui : 

1. Pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi pada Dosen 

Universitas Islam As-Syafi’iyah. 

2. Pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja Dosen Universitas Islam 

As-Syafi’iyah. 

3. Pengaruh budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja Dosen Universitas 

Islam As-Syafi’iyah. 

4. Pengaruh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja Dosen 

Universitas Islam As-Syafi’iyah. 

5. Pengaruh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja Dosen Universitas 

Islam As-Syafi’iyah. 

6. Pengaruh kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja Dosen Universitas Islam 

As-Syafi’iyah. 

7. Pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi dan kepuasan kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja Dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pengembangan Khasanah Ilmu Pengetahuan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori tentang telaah 

budaya organisasi, kinerja organisasi, dan kepuasan kerja dosen, maupun 



 
 

untuk merespon penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dengan 

variabel-variabel yang sama dengan penelitian ini sebelumnya pernah 

dilakukan antara lain oleh Taurisa dan Ratnawati (2012), Kristianto dan 

Suharnomo (2011) dan Koesmono (2005) namun dengan responden penelitian 

yang berasal dari sektor industri pengolahan kayu. Sementara penelitian-

penelitian sebelumnya dengan responden yang sama yaitu pada dosen yang 

berasal dari sektor pendidikan juga pernah dilakukan oleh Sunarsih (2012), 

Fredy (2015) dan Sudarmadi (2007) namun variabel-variabel penelitian yang 

dilibatkan berbeda yaitu antara lain juga melibat variabel Gaya 

Kepemimpinan dan Motivasi. 

b. Lebih lanjut juga dapat menjadi masukan dan referensi tambahan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengembangkan ide-ide di bidang ilmu manajemen 

khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasi yang 

terkait dengan variabel budaya organisasi, kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan kinerja dosen dan meneliti lebih lanjut tentang kemungkinan 

faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan 

kepuasan kerja dosen terutama khususnya yang berkaitan dengan 

pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja 

dalam sektor pendidikan khususnya pada institusi penyelenggara pendidikan 

tinggi. 

2. Bagi Pihak Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Islam As-

Syafi’iyah Jakarta 



 
 

a. Memberikan tambahan wawasan kepada jajaran manajemen Universitas Islam 

As-Syafi’iyah Jakarta berupa bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan sumber daya manusia terutama terkait dengan budaya 

organisasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan penilai kinerja dosen 

khususnya para tenaga kerja penduduk kegiatan akademik Universitas Islam 

As-Syafi’iyah tersebut. 

b. Membantu pihak manajemen Universitas Islam As-Syafi’iyah dalam 

menyusun formulasi yang relatif ideal dari sebuah sistem yang diterapkan, 

sesuai dengan ciri dan karakteristik yang dibutuhkan. 

c. Untuk mengantisipasi masalah kinerja khususnya para dosen tenaga kerja 

pendukung kegiatan akademik Universitas Islam As-Syafi’iyah dan mencari 

solusi mengenai kondisi kinerja ditinjau dari budaya organisasi, kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi 

terhadap berbagai kebijakan organisasi terutama dalam kaitannya untuk 

peningkatan kinerja dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Budaya Organisasi 

Profesi dosen sebagai bagian dari masyarakat akademik didalam 

menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat tak dapat dipisahkan dari aturan, 

falsafah, nilai, norma, kebiasaan ataupun kultur yang ada pada lingkungan 

tempatnya bekerja. Kultur akademis ini akan mengatur para pendidik agar 

mereka memahami bagaimana seharusnya bersikap terhadap profesinya, 

beradaptasi terhadap rekan kerja dan lingkungan kerjanya serta berlaku 

reaktif  terhadap kebijakan pimpinannya. Pada akhirnya terbentuklah sebuah 

sistem nilai, kebiasaan, citra akademis, etos kerja  yang terinternalisasikan 

dalam kehidupannya. Selanjutnya mendorong adanya apresiasi diri terhadap 

peningkatan prestasi kerja baik terbentuk oleh lingkungan organisasi itu 

sendiri maupun dikuatkan secara organisatoris oleh pimpinan akademis yang 

mengeluarkan sebuah kebijakan yang diterima ketika seseorang masuk 

organisasi tersebut. (Siagian S.P, 2009 : 27). 



 
 

Terdapat banyak pengertian budaya organisasi yang pada intinya 

menekankan pada sistem nilai bersama yang tumbuh dan berkembang dalam 

sebuah organisasi, menjadi pedoman/acuan anggotanya guna mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sistem nilai yang ada ini akan 

menuntun anggota untuk memecahkan masalah, beradaptasi dengan 

lingkungan serta terciptanya hubungan yang selaras. Budaya organisasi ini 

dapat sangat beragam karena bervariasinya sumber daya manusia, baik 

dilihat dari segi gender, umur, ras, suku, tingkat pendidikan, pengalaman, 

maupun latar belakang budayanya. 

Nilai dasar/nilai utama yang ada pada Universitas Islam As-Syafi’iyah 

Jakarta, setiap individu yang terlibat dalam proses penyelenggaraan 

Pendidikan di Universitas Islam As-Syafi’iyah harus disiplin, rajin, jujur, 

adil, terbuka, lugas, konsisten, kebersamaan, profesional dan saling 

menghargai. Dapat mempertanggungjawabkan tugas dan tindakannya sesuai 

dengan peraturan, etika dan moral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Budaya memiliki peran dalam memberi identifikasi dan prinsip-prinsip 

yang mengarahkan perilaku organisasi dalam membuat keputusan, 

mengembangkan suatu metode sehingga individu dapat menerima suatu 

feedback atas prestasi mereka, dan menjaga sistem reward dan 

reinforcement yang berlaku dalam organisasi. Dalam kehidupan semua 

orang, baik secara individu ataupun secara kelompok, dipengaruhi oleh 



 
 

budaya dimana mereka hidup. Pada konteks ini budaya merupakan 

pengetahuan yang diperoleh yang digunakan orang-orang untuk 

menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Penting 

untuk dipahami bahwa budaya mampu membantu orang-orang dalam usaha 

mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak lain dalam masyarakat. 

Budaya dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan 

perilaku anggota-anggota organisasi. Gagasan memandang organisasi 

sebagai budaya, dimana ada suatu sistem dari makna yang dianut bersama di 

kalangan anggota-anggota merupakan fenomena yang relatif baru. Peran 

budaya menjadi sangat penting karena berkaitan dengan tatanan nilai, aturan, 

sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat kerja, rasa percaya diri 

antar anggota untuk melaksanakan semua aktifitas. Budaya diperlukan untuk 

berperan dalam menyatukan cara pandang serta cara bertindak dalam 

menyelaraskan pihak-pihak yang berkepentingan di tengah lingkungan yang 

selalu berubah. 

Budaya organisasi berfungsi sebagai kontrol berperilaku pada saat ia 

mampu dan mau mengendalikan perilaku anggota-anggota organisasi. Jika 

dilihat dari sisi budaya merupakan identitas maka budaya merupakan 

kepribadian organisasi. Budaya organisasi adalah aktualisasi dari harga diri 

organisasi yang harus dipertahankan. 



 
 

Banyak definisi budaya organisasi yang telah dikemukakan para ahli, 

namun pada dasarnya definisi-definisi tersebut mengacu pada tiga 

pendekatan yaitu : 

a. Integration approach, menyatakan bahwa setiap organisasi mempunyai 

satu jenis budaya yang mewarnai semua nilai dan kegiatan anggotanya. 

Pendekatan ini menekankan pada konsensus semua anggota organisasi 

terhadap satu budaya yang dominan. 

b. Differentiation approach, menekankan pada konsensus sub budaya. Pada 

pendekatan ini dimungkinkan setiap organisasi mempunyai satu atau 

lebih sub budaya yang masih dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sub-

budaya yang sejalan dan sama dengan budaya perusahaan, sub budaya 

yang berbeda dengan budaya perusahaan dan sub budaya yang 

berlawanan dengan budaya perusahaan. 

c. Fragmentation approach, pada pendekatan ini tidak ada konsesnsus antar 

anggota organisasi dan tidak ada kesamaan atau kesepakatan nilai-nilai 

yang dianut pada anggota organisasi. Dengan kata lain budaya perusahaan 

tersebut tidak ada, yang ada nilai-nilai pribadi anggota organisasi 

(Budiharjo, 2003 : 63). 

Salah satu definisi budaya organisasi di antaranya mengandung 2 (dua) 

aspek utama, yaitu : 



 
 

1) Pertama: mengandung bauran nilai-nilai, kepercayaan, asumsi, norma, 

kekhasan dan pola perilaku, dimana budaya yang ditujukan pada 

organisasi yakni kepribadian seperti yang dimiliki individu tersembunyi 

bahkan telatif seragam, yang memberikan arti, arah dan mobilisasi. 

2) Kedua : cara melihat dan berpikir mengenai perilaku dari dalam 

organisasi, suatu perspektif untuk memahami apa yang sesungguhnya 

sedang terjadi. Budaya organisasi ditujukan pada sekumpulan pokok 

pikiran yang menjelaskan dan memikirkan bagaimana organisasi dan 

manusia bertindak dalam lingkungan yang berbeda (Gibson, 2000:78). 

Definisi budaya organisasi lainnya adalah kepribadian atau perasaan 

organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara manusia bertindak di 

dalam organisasi seperti bagaimana bekerja, bekerjasama dengan rekan 

sekerja dan lain-lain, yang sebagian besar ditentukan oleh norma budaya, 

nilai-nilai dan kepercayaan yang merupakan komponen budaya (Robbins, 

2008 : 102). 

Budaya organisasi adalah sistem makna nilai-nilai dan kepercayaan 

yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk 

bertindak dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lain (Mas’ud, 

2004 : 31) yang juga merupakan suatu pola dari nilai-nilai, keyakinan-

keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki dan dipegang bersama serta 

diadopsi oleh orang-orang yang membentuk suatu organisasi. 



 
 

Beberapa manfaat budaya organisasi dikemukakan oleh (Robbins , 

2003 : 209) sebagai berikut : 

a) Budaya mempunyai suatu peran dalam menetapkan tapal batas. Artinya 

budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan 

organisasi lainnya. 

b) Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. 

Dengan budaya organisasi yang kuat, anggota organisasi akan memiliki 

identitas yang merupakan ciri khas organisasi. 

c) Mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan 

individu. Nilai-nilai yang sudah disepakati bersama akan dijadikan tolak 

ukur tindakan dari setiap individu, dan akan mengesampingkan 

kepentingannya sendiri. 

d) Menjaga stabilitas organisasi. Kesatuan komponen-komponen organisasi 

yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat 

kondisi organisasi relatif stabil. 

Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat 

membentuk perilaku dan tindakan Dosen dalam menjalankan aktivitasnya di 

dalam organisasi, sehingga nilai-nilai yang ada dalam budaya organisasi 

perlu ditanamkan sejak dini pada setiap individu anggota organisasi. 

Penjelasan mengenai 3 (tiga) kekuatan untuk mempertahankan suatu 

budaya organisasi, yaitu sebagai berikut : (a) Praktik seleksi, proses seleksi 



 
 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperkerjakan individu-individu 

yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan dengan sukses dalam organisasi, (b) Manajemen 

puncak, tindak manajemen puncak mempunyai dampak besar pada budaya 

organisasi. Ucapan dan perilaku mereka dalam melaksanakan norma-norma 

sangat berpengaruh terhadap anggota organisasi, (c) Sosialisasi, 

dimaksudkan agar Dosen baru dapat menyesuaikan diri dengan budaya 

organisasi. Proses sosialisasi ini meliputi tiga tahap yaitu tahap kedatangan, 

tahap pertemuan dan tahap metamoforsis (Tika, 2006 : 20-21). 

Agar budaya organisasi dapat berfungsi secara optimal, maka budaya 

organisasi harus diciptakan, dipertahankan dan diperkuat serta diperkenalkan 

kepada Dosen melalui proses sosialisasi (Nurtjahjani, Masreviastuti, 2007 : 

55). Melalui sosialisasi ini, Dosen diperkenalkan tentang tujuan, strategi, 

nilai-nilai dan standard perilaku organisasi serta informasi yang berkaitan 

dengan pekerjaan. 

Selanjutnya (Tika, 2006:21) memberikan kesimpulan tentang proses 

pembentukan budaya organisasi melalui 4 (empat) tahapan, yaitu : (1) tahap 

pertama terjadinya interaksi antar pimpinan atau pendiri organisasi dengan 

kelompok/perorangan dalam organisasi, (2) tahap kedua adalah dari interaksi 

tersebut menimbulkan ide yang ditranformasikan menjadi artefak, nilai dan 

asumsi, (3) tahap ketiga adalah bahwa artefak, nilai dan asumsi akan 



 
 

diimplementasikan sehingga membentuk budaya organisasi, (4) tahap 

terakhir adalah bahwa dalam rangka mempertahankan budaya organisasi 

dilakukan pembelajaran (learning process) kepada angota baru dalam 

organisasi. 

Budaya organisasi memiliki 5 (lima) ciri-ciri pokok yaitu : (1) budaya 

organisasi merupakan satu kesatuan yang integral dan saling terkait, (2) 

budaya organisasi merupakan refleksi sejarah dari organisasi yang 

bersangkutan, (3) budaya organisasi berkaitan dengan hal-hal yang dipelajari 

oleh para antropolog seperti ritual, simbol, cerita dan ketokohan, (4) budaya 

organisasi dibangun secara sosial, dalam pengertian bahwa budaya 

organisasi lahir dari konsensus bersama dari sekelompok orang yang 

mendirikan organisasi tersebut, (5) budaya organisasi sulit untuk dirubah. 

Dimensi variabel Budaya Organisasi yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi : (a) profesionalisme, (b) jarak dari manajemen (c) percaya pada 

rekan sekerja, (d) keteraturan, (e) permusuhan, dan (f) integrasi. 

 

2.1.2. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah suatu nilai personal yang seringkali 

mengacu pada loyalitas terhadap perusahaan atau komitmen terhadap 

perusahaan (Cherrington, 1994 : 172). Konsep komitmen muncul dari studi 

yang mengeksplorasi kaitan/hubungan antara Dosen dan organisasi. 



 
 

Motivasi untuk melakukan studi terhadap komitmen didasari pada suatu 

keyakinan bahwa Dosen yang berkomitmen akan menguntungkan bagi 

perusahaan karena kemampuan potensialnya dan mengurangi turnover dan 

meningkatkan kinerja. 

Komitmen sebagai suatu kekuatan dari pengidentifikasian dan 

keterlibatan seorang invididu dalam suatu organisasi tertentu. Sementera itu 

(Meyer, 1989 : 105) mendeskripsikan komitmen sebagai suatu tendensi atau 

kecenderungan untuk mengikatkan diri dalam garis dan aktivitas yang 

konsisten. Sementara komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana 

seorang Dosen memihak pada suatu perusahaan atau organisasi tertentu dan 

pada tujuan organisasi tersebut serta berniat untuk memelihara 

keanggotaannya dalam organisasi (Robbins, 1998 : 81). Komitmen 

organisasi terdiri dari tiga faktor, yaitu :(Luthans, 1995 : 37) 

a. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi 

b. Kemauan yang besar untuk berusaha bagi organisasi 

c. Kepercayaan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan 

organisasi 

Ketiga karakteristik ini menyatakan bahwa komitmen organisasi 

melibatkan lebih dari sekedar loyalitas yang pasif terhadap organisasi. Hal 

ini melibatkan suatu hubungan yang aktif dengan organisasi, dimana para 

Dosen mempunyai kemampuan untuk memberikan diri mereka dan 



 
 

membuat suatu kontribusi personal untuk membantu organisasi mencapai 

kesuksesan (Cherrington, 1994 : 52). 

Dalam review mereka tentang literatur-literatur mengenai komitmen 

organisasi, (Meyer , Allen, 1997 : 75) mengidentifikasikan tiga tema yang 

berbeda dalam pendefinisian komitmen, yaitu disebut sebagai : 

1) Affective Commitment(komitmen afektif), didefinisikan sebagai sampai 

derajat manakah seorang individu terikat secara psikologis pada 

organisasi yang mempekerjakan melalui perasaan seperti loyalitas, terikat 

dan sepakat dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, komitmen 

afektif seorang individu berhubungan dengan ikatan emosional atau 

identifikasi individu tersebut dengan organisasi. 

2) Continuance Commitment(komitmen berkelanjutan), mengacu pada suatu 

kesadaran tentang biaya yang asosiasikan dengan meninggalkan 

organisasi. Komitmen Kontinuan adalah suatu keadaan dimana Dosen 

merasa membutuhkan untuk tetap tinggal, dimana mereka berpikir bahwa 

meninggalkan perusahaan akan sangat merugikan bagi mereka. Dengan 

kata lain individu dengan komitmen yang tinggi akan bertahan dalam 

organisasi karena mereka perlu akan hal itu. 

3) Normative Commitment(komitmen normatif), adalah suatu perasaan dari 

Dosen tentang kewajiban untuk bertahan dalam organisasi. Dalam hal ini 

komitmen normatif dikarakterisasikan dengan keyakinan dari Dosen 



 
 

bahwa dia berkewajiban untuk tinggal/bertahan dalam suatu organisasi 

tertentu karena suatu loyalitas personal (Brown dan Gaylor, 2000). 

Dengan kata lain Dosen dengan komitmen normatif yang tinggi akan 

bertahan dalam organisasi karena merasa harus melakukan hal tersebut. 

Komitmen Organisasi adalah sautu kualitas yang diinginkan yang 

harus dipelihara di kalangan Dosen. Dalam hal ini harus dilihat hal-hal yang 

dapat mempengaruhi komitmen seseorang (Mayer et al., 1989 : 39). 

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap komitmen 

organisasional seperti yang dirangkum dalam 4 (empat) kategori, yaitu : 

a) Faktor personal, dimana komitmen organisasi secara general lebih besar 

antara Dosen yang telah tua dan lama bekerja dalam organisasi. Mereka 

yang mempunyai nilai kerja intrinsic lebih mempunyai komitmen. Dalam 

kelompok, Dosen perempuan cenderung untuk lebih berkomitmen 

terhadap perusahaan dibandingkan Dosen laki-laki. Dosen yang 

berpendidikan rendah cenderung untuk mempunyai komitmen yang lebih 

tinggi dibandingkan Dosen yang berpendidikan tinggi. 

b) Karakteristik peran, dimana komitmen akan cenderung lebih kuat bagi 

Dosen yang memiliki enrichead jobs dan pekerjaan yang melibatkan 

tingkatan yang rendah dari konflik peran dan ambiguitas. 

c) Karakteristik struktural, komitmen akan lebih kuat pada Dosen yang 

berada dalam organisasi yang ter-desentralisasi dan dalam kerjasama 



 
 

antara pemilik kerja dimana Dosen tersebut lebih terlibat dalam 

pembuatan keputusan organisasi. 

d) Pengalaman kerja, komitmen akan kuat untuk Dosen dengan pengalaman 

kerja yang menyenangkan, seperti sikap positif dalam kelompok 

seseorang terhadap orang lain, perasaan bahwa organisasi dapat 

diandalkan untuk memenuhi komitmennya terhadap personil yang ada di 

dalamnya dan perasaan bahwa individu yang ada dalam organisasi 

merupakan hal yang penting bagi organisasi (Cherrington, 1994 : 54). 

Dosen yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah Dosen 

yang lebih stabil dan lebih produktif sehingg pada akhirnya juga akan lebih 

menguntungkan bagi organisasi. Ciri-ciri komitmen organisasi, yaitu : (1) 

keyakinan yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; 

(2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk 

bertahan dalam organisasi (Chairy, 2002 : 87). 

Selanjutnya indikator-indikator untuk variabel Komitmen 

Organisasional pada penelitian ini mengacu pada teori (Meyer, Allen 1997 : 

39) yang mengkategorikan komitmen organisasional menjadi : (a) 

Komitmen Afektif, (b) Komitmen Kontinuan, dan (c) Komitmen Normatif. 

2.1.3. Kepuasan Kerja 

Secara definisi, kepuasan kerja merupakan sikap positifDosen terhadap 

pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja 



 
 

(Umam, 2010 : 42). Situasi kerja yang menyenangkan dapat terbentuk 

apabila sifat dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan nilai yang dimiliki oleh Dosen. Dengan demikian, Dosen 

yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada Dosen yang tidak puas, 

yang tidak menyukai situasi kerjanya. 

Definisi kepuasan kerja menurut beberapa ahli lainnya adalah sebagai 

berikut : 

Job satisfaction is a pleasurable emotional state resulting form the appraisal 

of one’s job and what you think about your job- suatu pernyataan emosi yang 

menyenangkan yang dihasilkan dari penghargaan terhadap pekerjaan 

seseorang dan apa yang anda pikirkan tentang pekerjaan anda tersebut 

(Colquitt, Le Pine dan Wesson, , 2009 : 105). 

Job satisfaction is the collection of feelings and beliefs that people have 

about their current jobs- merupakan kumpulan perasaan dan kepercayaan 

yang dimiliki seseorang tentang pekerjaan mereka (George dan Jones, 

2005:75). 

Job satisfaction is an affective or emotional response toward various facets 

of one’s job-suatu respons yang mempengaruhi atau emosional terhadap 

berbagai segi pekerjaan seseorang (Kreitner dan Kinicki, 2008:170). 



 
 

Beberapa batasan ini menunjukkan kecenderungan bahwa kepuasan 

kerja merupakan suatu respon emosi perasaan terhadap pernyataan yang 

berkaitan dengan pekerjaannya. Batasan tentang konsep kepuasan kerja yaitu 

berupa “perasaan positif tentang pekerjaan yang merupakan hasil dari 

evaluasi karakteristik-karakteristiknya” (Robbins, 2009:40). Kepuasan kerja 

Dosen lebih melukiskn penekanan sikap Dosen daripada puas dalam 

kerjanya atau memiliki kepuasan kerja akan lebih produktif bila 

dibandingkan dengan Dosen yang merasa tidak atau kurang puas, meskipun 

terdapat temuan hasil penelitian yang meragukan hubungan antara kepuasan 

kerja dan kinerja Dosen. Lebih dari itu kepuasan kerja juga diartikan sebagai 

suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya dimana dalam 

pekerjaan tersebut seseorang dituntut untuk berinteraksi dengan rekan 

sekerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi 

standar kerja. 

Kepuasan kerja yang dirasakan Dosen tersebut dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu intrinsik dan faktor ekstrinsik (Johan, 2002 : 110). Faktor 

intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang dibawa di 

tempat kerjanya. Sedangkan faktor ekstrinsik merupakan faktor yang 

menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri Dosen, seperti kondisi fisik 

lingkungan kerja, interaksi dengan Dosen lain, sistem penggajian dan lain 

sebagainya. 



 
 

Kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam sikap yang 

dimiliki Dosen (Chruch, 2011:9). Sikap di sini sikap terhadap pekerjaan dan 

berhubungan dengan faktor khusus dari pekerjaan itu yang meliputi supervisi 

atau pengawasan, gaji atau imbalan, kesempatan untuk promosi, kondisi 

pekerjaan, penilaian kerja yang adil, hubungan sosial dalam pekerjaan, 

kecepakatan penyelesaian atas keluhan Dosen. 

Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : balas 

jasa yang adil dan layak, penempatan yang tepat sesuai keahlian, suasana 

dan lingkungan pekerjaan, berat ringannya pekerjaan, peralatan yang 

menunjang pekerjaan dan sifat pemimpin dan kepemimpinannya (Hasibuan, 

2003 : 54). 

Beberapa faktor dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja, yaitu antara lain : 

a. Kerja yang secara mental menantang 

Dosen lebih cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberikan 

mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampun 

mereka dan menawarkan beragam tugas kebebasan dan umpan balik 

mengenai betapa baik mereka bekerja. 

b. Ganjaran yang pantas 



 
 

Dosen cenderung menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang 

mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan dan segaris dengan 

pengharapan mereka. Jika upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada 

tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu dan standar pengupahan 

komunitas, kemungkinan besar akan memberikan kepuasan. 

c. Kondisi kerja yang mendukung 

Lingkungan kerja yang baik akan memberikan kenyamanan pribadi 

maupun untuk memudahkan dalam mengerjakan tugas dengan baik. 

d. Rekan kerja yang mendukung 

Bagi kebanyakan Dosen, interaksi sosial dibutuhkan. Oleh karena itu 

mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung dapat 

menghantarkan kepada kepuasan kerja yang meningkat. 

e. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang Dosen dan pekerjaan 

akan menghasilkan individu yang lebih terpuaskan. Orang-orang yang 

dengan tipe kepribadian kongruen dengan pekerjaan yang mereka pilih 

seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan 

kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka, 

sehingga kemungkinan keberhasilan dalam pekerjaannya cenderung 

meningkat, dan mempunyai probabilitas yang lebih besar untuk mencapai 

kepuasan yang tinggi dari pekerjaannya (Robbins, 1998 : 73). 



 
 

Selanjutnya indikator-indikator kepuasan kerja yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada rumusan  (Mas’ud, 2004 : 55) yang 

merumuskan kepuasan kerja dalam 5 (lima) indikator, yaitu : (a) kepuasan 

dengan gaji, (b) kepuasan dengan promosi, (c) kepuasan dengan rekan kerja, 

(d) kepuasan dengan penyelia dan (e) kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri. 

 

2.1.4. Kinerja Dosen 

Menurut Undang-undang nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen, pada bab 1 pasal 1 dijelaskan yang dimaksud 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. 

Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  

Sedangkan yang dimaksud dengan dosen tetap sesuai dengan borang 

akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai 

tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Termasuk dosen 

penugasan Kopertis dan dosen yayasan pada perguruan tinggi swasta dalam 

bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya 



 
 

dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi dan mempunyai 

penugasan kerja minimum 36 jam/minggu. (Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi, 2009).  

Pengertian dosen sebagai jabatan fungsional adalah profesi yang 

melakukan pekerjaannya dalam proses pembelajaran secara professional 

dalam rangka mencapai standar mutu lulusan sesuai kompentensi yang 

diharapkan. Oleh karenanya diharapkan dosen harus memiliki kemampuan 

merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didiknya. (Sriyatun, 

2011 : 134).  

Dalam upaya peningkatan kinerjanya, dosen harus melaksanakan 

profesinya sesuai dengan tugas, peran dan kompetensinya sesuai dengan 

tridarma perguruan tinggi yaitu pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. Tugas, peran serta kompetensi dosen tersebut meliputi 

peran dosen sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator serta 

evaluator. (Abidin, 2001 : 45).  

Kompetensi tenaga pendidik khususnya dosen, diartikan sebagai 

seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, 



 
 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 

2010).  

Dosen menempati arti yang penting dalam kegiatan operasional sebuah 

perguruan tinggi. Memiliki fungsi dan tugas sebagai image builder 

(pembangun citra) dan sebagai jembatan antara perguruan tinggi dengan 

publik (mahasiswa, karyawan, orang tua, para professional dan sebagainya). 

Selain memiliki fungsi pokok tersebut dosen juga diharapkan tanggap 

dengan berbagai permasalah dan hal-hal yang aktual sehingga tidak terjadi 

distorsi informasi dan komunikasi. (Surya, 2006 : 29). 

Kinerja dosen dinilai darihasil kerja di bidang pendidikan tinggi, 

bidang bimbingan, bidang penelitian, bidang pengabdian, dan bidang 

administrasi. Untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, dosen harus 

menjalankan seluruh fungsinya dengan baik. Tugas-tugas dosen dalam 

menjalankan profesinya adalah mendidik, membimbing, meneliti, dan 

melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dengan mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses transformasi kepakaran, penggunaan teknologi 

pembelajaran, dan yang didukung oleh komitmen, motivasi, dan 

kesejahteraan diharapkan mendapatkan profil dosen sebagai penjamin mutu 

hasil belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Dengan diketahui profil dosen 

yang dapat meningkatkan kinerja, akan dapat dilakukan perencanaan dan 



 
 

pengembangan sumber daya dosen ke arah peningkatan kualitas lulusan dan 

kualitas perguruan tinggi. (Haryadi, 2010).  

Hasil penelitian Mundarti (2007) terhadap kinerja dosen di Politeknik 

Semarang menjelaskan bahwa selain motivasi, kepuasan juga signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja dosendalam menjalankan tugasnya.  

Dalam pedoman yang dikeluarkan olehDirektorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen pendidikan Nasional (2010), uraian tugas dosen sesuai 

dengan tridharma perguruan tinggi yang mempersyaratkan beban kerja 

dosen paling sedikit 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) 

SKS untuk tiap semester dijelaskan sebagai berikut:  

a. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan 

dengan 9 SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.  

b. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

c. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat sepadan dengan 3 (tiga) 

SKS. 



 
 

Pada Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi dijelaskan bahwa tugas utama 

dosen sebagai berikut:  

1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran  

Bidang pendidikan dan pengajaran meliputi : 

a) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktek 

keguruan, praktek bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi 

pengajaran.  

b) Membimbing seminar mahasiswa.  

c) Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktek kerja nyata (PKN), 

praktek kerja lapangan (PKL).  

d) Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing 

pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir. (Membimbing 6 

mahasiswa/ semester sepadan dengan 1 SKS).  

e) Penguji pada ujian akhir. (Menguji 6 mahasiswa/semester sepadan 

dengan 1 SKS).  

f) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan 

kemahasiswaan.  



 
 

g) Mengembangkan program perkuliahan.  

h) Mengembangkan bahan pengajaran.  

i) Menyampaikan orasi ilmiah.  

j) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya. 

2)  Bidang Penelitian dan Pengembangan  

Bidang penelitian dan pengembangan meliputi : 

a) Menghasilkan karya penelitian atau karya ilmiah. (Tingkat lokal setara 

3 SKS, regional 4 SKS, nasional/internasional 5 SKS dengan anggota 

maksimal 3 orang dengan persentase peneliti utama 60% dan masing-

masing anggota 40%).  

b) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah. (Setara dengan 2 SKS).  

c) Mengedit/menyunting karya ilmiah. (Setara dengan 2 SKS).  

d) Membuat rancangan dan karya teknologi.  

3) Bidang Pengabdian kepada masyarakat  

Bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi : 

a) Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintah/pejabat 

negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya.  



 
 

b) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyrakat.  

c) Memberi latihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat. (Setara 

dengan 1 SKS).  

d) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang 

menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan 

pembangunan.(Setara dengan 1 SKS).  

e) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.  

Berdasarkan format  laporan beban kerja dosen dan evaluasi kinerja 

dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (2010) serta 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (2009), tugas dosen pada aspek 

tridharma perguruan tinggi sesuai uraian diatas penilaian kinerjanya dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pengukuran nilai yang telah didapatkan oleh dosen pada unsur tridharma 

perguruan tinggi pada kurun waktu 1 semester dibagi dengan nilai standar 

yang yang seharusnya mereka selesaikan pada waktu 1 semester dikali 

100%.  

2. Nilai standar yang harus dicapai adalah 12 – 16 SKS.  

3. Unsur pendidikan dan penelitian sebanyak 9 – 13 SKS dikali 100%.  

4. Unsur pengabdian kepada masyarakat sebanyak 3 SKS dikali 100%.  



 
 

5. Penilaian kinerja dosen pada aspek tridharma perguruan tinggi yang 

optimal digunakan standar 13 SKS untuk unsur pendidikan dan penelitian 

serta 3SKS untuk unsur pengabdian kepada masyarakat.   

Aspek tugas dosen yang terkait dengantridharma perguruan tinggi 

secara melembaga adalah kegiatan yang mendapatkan izin atau penugasan 

Dekan masing-masing Fakultas atau Ketua Jurusan bersangkutan dengan 

suatu Surat Keputusan atau Surat Tugas. Unsur yang terdapat dalam 

tridharma perguruan tinggisebagai berikut :  

a. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jatidiri peserta didik 

sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang 

diarahkan melalui kurikulum program studi.  

b. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk 

mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional 

dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil 

pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan.  

c. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk 

menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.  

d. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni yang dilakukan oleh dosen secara melembaga, yang 



 
 

hasilnya bermanfaat bagi usaha mencerdaskan atau mensejahterakan 

kehidupan bangsa.  

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian 

ini yang dihubungkan dengan prediksi kinerja telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, diantaranya adalah seperti tabel 2.1 berikut : 

 

Tabel 2.1 

Data Penelitian Terdahulu 

 

NO Judul Penelitian 

Dan Peneliti (tahun) 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Analisis Pengaruh 

Budaya Organisasi dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Komitmen 

Organisasional dalam 

Meningkatkan Kinerja 

Dosen (Studi pada PT. 

Sido Muncul Kaligawe 

Semarang)- Taurisa dan 

Ratnawati, (2012) 

3) Budaya Organisasi 

4) Kepuasan Kerja 

5) Komitmen Organisasional 

6) Kinerja Dosen 

7) Budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

8) Budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasional. 

9) Kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasional. 

10) Komitmen organisasional 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

Dosen. 

11) Budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja Dosen, serta 

12) Kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja Dosen 

2. Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Komitmen 

13) Kepuasan Kerja 

14) Komitmen 

16) Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasi berpengaruh positif 



 
 

Organisasi terhadap 

Kinerja Dosen 

Administrasi Universitas 

Terbuka- Sunarsih 

(2011) 

Organisasional 

15) Kinerja Dosen 

dan signifikan terhadap Kinerja 

Dosen Administrasi Universitas 

Terbuka 

3. Pengaruh Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja 

Dosen dengan 

Komitmen 

Organisasional sebagai 

Variabel Intervening 

(Studi pada RSUD 

Tugurejo Semarang)-

Kristianto dan 

Seuharmono (2011) 

17) Kepuasan Kerja 

18) Komitmen 

Organisasional 

19) Kinerja Dosen 

20) Kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasional 

21) Komitmen organisasional 

memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

Dosen 

22) Kepuasan kerja memiliki 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

Dosen 

23) Komitmen organisasional 

mampu beroperasi sebagai 

variabel intervening dalam 

hubungan antara kepuasan kerja 

dan kinerja Dosen. 

4. Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Motivasi 

Kerja Pendidik – 

Widodo (2011) 

24) Budaya Organisasi 

25) Motivasi 

26) Kinerja  

27) Terdapat pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja 

28) Terdapat pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja, dan 

29) Terdapat pengaruh secara 

simultan budaya organisasi dan 

motivasi kerja terhadap kinerja 

5. Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Insentif 

terhadap Kinerja Staf 

Rekam Medik pada 

RSUP H. Adam Malik, 

Medan- Juneta (2009) 

30) Budaya Organisasi 

31) Insentif  

32) Kinerja Dosen 

33) Secara parsial terdapat pengaruh 

signifikan budaya organisasi 

dan insentif terhadap kinerja 

staf rekam medik di RSUP H. 

Adam Malik Medan 

34) Secara simultan juga ditemukan 

pengaruh signifikan budaya 

organisasi dan insentif terhadap 

kinerja staf rekam medik di 

RSUP H. Adam Malik Medan 

35) Kekuatan budaya organisasi dan 

insentif di dalam mempengaruhi 

kinerja staf rekam medik RSUP 

H. Adam Malik Medan sebesar 

96,10%. 

36) Pengaruh variabel lain yang 

tidak dianalisis dalam model 

estimasi penelitian ini adalah 



 
 

sebesar 3,90%. 

6. Analisis Pengaruh 

Budaya Organisasi, 

Kepuasan Kerja dan 

Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Dosen 

dengan Komitmen 

Organisasional sebagai 

Variabel Intervening – 

Hariyanti (2007) 

37) Budaya Organisasi 

38) Kepuasan Kerja 

39) Gaya Kepemimpinan 

40) Komitmen 

Organisasional 

41) Kinerja Dosen 

42) Budaya Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Kerja, 

43) Kepuasan Kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Komitmen Organisasional, 

Budaya Organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja Dosen 

44) Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap Kinerja 

Dosen dan Budaya Organisasi, 

Kepuasan Kerja dan Gaya 

Kepemimpinan melalui 

Komitmen Organisasional 

berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Dosen 

7. Analisis Pengaruh 

Budaya Organisasi dan 

gaya Kepemimpinan 

terhadap Kepuasan 

Kerja dan Kinerja Dosen 

(Studi Empiris : Dosen 

Administratif 

Universitas Semarang – 

Sudarmadi (2007) 

45) Budaya Organisasi 

46) Gaya Kepemimpinan 

47) Kepuasan Kerja 

48) Kinerja Dosen 

49) Budaya organisasi dan gaya 

kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja, 

gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap 

budaya organisasi. 

50) Budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan dan kepuasan 

kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja Dosen 

8. Hubungan Kompetensi, 

Komitmen Organisasi, 

dan Kepuasan Kerja 

dengan Kinerja Perawat 

di RSUD Labuang Baji 

51) Hubungan Kompetensi 

52) Komitmen Organisasi 

53) Kepuasan Kerja 

54) Kinerja Dosen 

- kompetensi, komitmen 

organisasi dan kepuasan 

kerja dengan kinerja perawat 

terdapat hubungan yang 

bermakna. Berdasarkan hasil 

uji Chi-Squre diperoleh hasil 

kompetensi p = 0,000, 

komitmen organisasi p = 

0,000, dan kepuasan kerja p 

= 0,005. 

Sumber : data sekunder yang diolah 2016 

 

 



 
 

 

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan landasan teori dan kajian beberapa penelitian terdahulu yang 

telah disajikan sebelumnya, maka dapat dikembangkan sebuah kerangka pemikiran 

teoritis yang akan mengaruh kepada perumusan hipotesis. Kerangka pemikiran 

teoritis ini merupakan kajian hubungan antar variabel yang terkait dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut : 

2.3.1. Hubungan antara Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi 

Budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut 

oleh anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi 

yang lain. Budaya organisasi adalah sekumpulan norma-norma tingkah laku 

atau corak/warna serta nilai-nilai yang ada di dalam suatu 

perusahaan/organisasi dan merupakan aturan main yang harus ditaati dan 

diamalkan oleh para pelaku perusahaan/organisasi tersebut agar dapat 

berinteraksi baik terhadap faktor internal maupun eksternal. 

Budaya mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi organisasi, ia akan 

mempengaruhi setiap hal dari siapa yang dipromosikan dan keputusan apa 

yang dibuat. Kadang-kadang budaya tersebut terpecah-pecah dan sulit untuk 

dibaca dari luar. Budaya organisasi juga sangat kuat dan potensif, setiap 

orang mengetahui tujuan perusahaan dan bekerja untuk mencapainya. 

Melihat dampak itu, maka kami berpikir bahwa budaya juga mempunyai 



 
 

pengaruh yang besar terhadap suksesnya suatu bisnis. Budaya organisasi 

yang diukur melalui kejelasan tujuan organisasi dan otonomi pekerjaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap komitmen organisasi 

pada level 1% baik pada perusahaan swasta maupuan perusahaan 

pemerintah. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh Nystrom (1993) yang 

menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi dan kinerja Dosen. Variabel budaya diukur 

melalui dimensi yaitu, profesionalisme Dosen, jarak dari manajemen, sikap 

terbuka Dosen, keteraturan Dosen, rasa curiga pada rekan sekerja, dan 

integrasi Dosen sedangkan variable komitmen organisasi diukur melalui 

enam dimensi yaitu : perasaan menjadi bagian dari organisasi, kebanggaan 

terhadap organisasi, kepedulian terhadap organisasi, hasrat yang kuat untuk 

bekerja pada organisasi, kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai 

organisasi, dan kemauan yang besar untuk berusaha bagi organisasi. 

 

2.3.2. Hubungan antara Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja 

Untuk melihat hubungan antara budaya organiasi dengan kepuasan 

kerja, maka satu hal yang menjadi dasar adalah pengaruh dari esensi nilai 

dalam budaya organisasi yang mempengaruhi nilai, sikap dan perilaku 

anggota organisasi tersebut. Dari titik pandang seorang Dosen budaya 



 
 

memberi pedoman bagi Dosen segala sesuatu yang penting untuk dilakukan. 

(Nurtjahjani, 2007 : 64). Sejumlah peranan penting yang dimainkan oleh 

budaya dalam perusahaan adalah : 

a. Membantu mengembangkan rasa memiliki jati diri bagi Dosen. 

b. Dipakai untuk mengembangkan keterkaitan pribadi dengan perusahaan. 

c. Membantu stabilitas perusahaan sebagai suatu sistem sosial. 

d. Menyajikan pedoman perilaku, sebagai hasil dari norma perilaku yang 

sudah dibentuk. 

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi, maka 

organisasi tersebut harus dapat mengembangkan potensi sumber daya 

manusia dan memperketat budaya sehingga mampu menyesuaikan dengan 

perubahan. Budaya kerja yang kuat dapat menciptakan suasana kerja yang 

kondusif, sehingga kualitas kerja akan tertingkatkan, yang merupakan kunci 

keberhasilan bagi suatu organisasi atau perusahaan. Budaya kerja yang 

dimiliki akan sangat berharga bagi perusahaan maupun bagi Dosen (Assegaf, 

2006 : 67). 

Sosialisasi organisasi merupakan serangkaian aktivitas pertama yang 

secara substantif berdampak kepada penyesuaian aktivitas individual dan 

keberhasilan organisasi antara lain, komitmen, kepuasan dan kinerja 

(Nurfarhati, 1999 : 112). Agar budaya organisasi dapat berfungsi secara 

optimal, maka budaya organisasi harus diciptkan, dipertahankan dan 

diperkuat melalui proses sosialisasi agar nilai Dosen dan nilai organisasi 



 
 

dapat bersatu. Melalui sosialisasi ini Dosen diperkenalkan tentang tujuan, 

strategi, nilai-nilai dan standart perilaku organisasi, serta informasi yang 

berkaitan dengan pekerjaan. Sosialisasi yang efektif (Nurfarhati 1999 : 112) 

akan menghasilkan Dosen yang mempunyai tingkat penyesuaian yang lebih 

baik, yang akan menurunkan keinginan untuk meninggalkan organisasi, 

meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja Dosen. 

Kepuasan kerja merupakan suasana psikologis yang dirasakan oleh 

para pegawai terhadap pekerjaannya, baik yang menyenangkan maupun 

yang tidak menyenangkan (Ruvendi, 2005 : 75). Kepuasan kerja adalah 

salah satu variabel tergantung yang ingin diketahui, diramalkan, dan 

dioptimalkan dalam mempelajari perilaku organisasi dan merupakan hasil 

dari persepsi Dosen tentang sejauh mana pekerjaannya menyediakan hal-hal 

yang dipandang penting. 

Penelitian (Koeswono, 2005 : 15 ) menunjuk bahwa hubungan yang 

dibentuk antar budaya organisasi dan kepuasan kerja adalah hubungan 

kausalitas. Lebih lanjut  (Koesmono, 2005 : 17 ) memaparkan bahwa pada 

dasarnya seseorang akan merasa nyaman dan tinggi kesetiannya pada 

organisasi apabila dalam bekerjanya memperoleh kepuasan kerja sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Kepuasan kerja merupakan suatu keadaan 

emosi yang positif atau menyenangkan yang dihasilkan dari suatu penilaian 

terhadap pekerjaan atau pengalaman-pengalaman kerja seseorang. 



 
 

Penelitian (Linz, 2002 : 24) mengatakan bahwa secara positif sikap 

terhadap kerja memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja. Pada 

dasarnya makin positif sikap kerja yang terbangun dari budaya organisasi 

yang kuat maka semakin besar pula kepuasan kerja. 

 

2.3.3. Hubungan antara Budaya Organisasi dan Kinerja Dosen 

Budaya organisasi merupakan variable kunci yang bisa mendorong 

keberhasilan organisasi/perusahaan, meskipun tidak sepenuhnya benar 

bahwa organisasi/perusahaan yang berhasil ternyata selalu memiliki budaya 

yang kuat. (Kottler, Hesket, 1992 : 217), menyatakan bahwa perusahaan 

yang berhasil bukan sekedar mempunyai budaya yang kuat akan tetapi 

budaya yang kuat tersebut harus cocok dengan lingkungannya. 

Survei yang dilakukan (Sheridan, 1992 : 241), menunjukkan bahwa 

budaya organisasi secara signifikan berhubungan positif dengan kinerja 

Dosen, voluntary turnover dan komitmen organisasi. Dikatakan bahwa 

variasi dalam cultural value memiliki pengaruh terhadap tingkat turnover 

dan kinerja Dosen, (Gordon ,1991 : 32), menyatakan bahwa keberhasilan 

suatu perusahaan sangat tergantung kepada keberhasilannya dalam 

menciptakan budaya organisasi yang khas sebagai bagian rencana strategic. 

Selanjutnya dia menyatakan bahwa kesesuaian antara sikap dan perilaku 

Dosen dengan budaya organisasi memiliki efek pada kinerjanya. 



 
 

(Erni R. Ernawan, 2004 : 59) menyatakan bahwa budaya organisasi 

merupakan topik yang penting, karena budaya organisasi merupakan asset 

tidak berwujud milik perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja 

organisasi. Budaya organisasi dalam hal ini selalu mempunyai dampak 

positif terhadap kehidupan organisasi perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh antara budaya organisasi 

terhadap kinerja Dosen dilakukan oleh (Kartikandari, 2002  : 77) dimana 

dalam penelitiannya menguji pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

Dosen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja Dosen. 

 

2.3.4. Hubungan antara Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja 

Penelitian mengenai komitmen organisasi dan kepuasan kerja 

merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena masalah 

kepuasan kerja akan terus muncul dalam organisasi, serta masih 

ditemukannya perbedaan antara beberapa hasil penelitian terdahulu sehingga 

dimungkinkan untuk dilakukannya penelitian lanjutan. 

Terdapat perbedaan antara beberapa hasil penelitian, seperti yang 

dilakukan oleh (Panggabean 2004 : 98) mengenai pengaruh kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian (Tresnaningsih,2003 : 51) 

menyatakan bahwa : (1) komitmen organisasi berpengaruh langsung 

terhadap kepuasan kerja. Serta (2) komitmen organisasi berpengaruh secara 



 
 

tidak langsung terhadap kepuasan kerja melalui motivasi sebagai intervening 

variable. Dalam kesimpulannya (Tresnaningsih, 2003 : 153) menyatakan 

bahwa pengaruh langsung dari komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 

lebih besar dari pengaruh tidak langsung komitmen organisasi terhadap 

kepuasan kerja melalui motivasi, sehingga pengaruh tidak langsung melalui 

motivasi dapat diabaikan. 

Hasil penelitian (Panggabean, 2004 : 109) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi merupakan mediator variable dalam hubungan antara 

kepuasan kerja terhadap keinginan untuk pindah kerja. Kepuasan kerja (job 

satisfaction) adalah suatu sikap seseorang terhadap pekerjaan sebagai 

perbedaan antara banyaknya ganjaran (reward) yang diterimanya dan 

banyaknya ganjaran (reward) yang diyakini seharusnya diterimanya 

(Robbins, 1996). 

 

2.3.5. Hubungan antara Komitmen Organisi dan Kinerja Dosen 

Salah satu tugas utama manager adalah memotivasi para personel 

perusahaan agar memiliki kinerja yang tinggi. Manager yang dapat 

memberikan motivasi yang tepat untuk para personelnya akan membuahkan 

produktivitas yang maksimal, kinerja yang tinggi serta pertanggung jawaban 

perusahaan yang lebih baik. Memahami dimensi-dimensi yang relevan 

dengan motivasi personel akan menjadi sumber informasi yang berharga 

bagi siapa saja yang berkutat dengan kinerja perusahaan, begitu juga halnya 



 
 

dengan kemampuan untuk membuat penilaian obyektif tentang apa yang 

diinginkan personel dari pekerjaan mereka. Hal ini berguna untuk 

merumuskan kebijakan personal, perencaan strategi maupun merekayasa 

ulang proses guna mencapai tujuan produktivitas dan efisiensi. 

Komitmen organisasi berhubungan signifikan positif yang 

ditunjukkan dengan nilai Pearson ® sebesar 0,31(significance pada level 

0,001) terhadap kinerja Dosen produksi (McNeese-Smith, 1996 : 124). 

Variable komitmen diukur melalui 6 (enam) dimensi yaitu : perasaan 

menjadi bagian dari organisasi, kebangaan terhadap organisasi, kepedulian 

terhadap organisasi, hasrat yang kuat untuk bekerja pada organisasi, 

kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai organisasi, dan kemauan yang 

besar untuk berusaha bagi organisasi. Sedangkan variable kinerja Dosen 

diukur melalui kuantitas kerja Dosen, kualitas kerja Dosen, efisiensi Dosen, 

standar kualitas Dosen, usaha Dosen, standar profesionalisme Dosen, 

kemampuan Dosen terhadap pekerjaan inti, kemampuan Dosen 

menggunakan akal sehat, ketepatan Dosen, pengetahuan Dosen dan 

kreatifitas Dosen. 

 

2.3.6. Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Kinerja Dosen 

Kepuasan telah diteliti secara luas selama empat dekade terakhir 

dalam penelitian organisasi (Currivan, 1990 : 49) dalam (Daultram, 2003 : 

38). Sejumlah studi telah meneliti hubungan antara kepuasan kerja dengan 



 
 

berbagai variabel organisasi, di antaranya hubungan antara kepuasan kerja 

dan kinerja. 

Pernyataan bahwa kepuasan kerja dan sikap kerja terkait dengan 

kinerja Dosen telah dibuktikan oleh (Laffadalno, Muchinsky 1985 : 226) 

dengan adanya korelasi positif yang lemah. Sementara yang lain berdasarkan 

pada meta-analisis (Patty, Gee, Cavender 1984 : 139) memperliatkan 

hubungan yang positif dan kuat antara kepuasan kerja dengan kinerja Dosen 

(Soon Hee Kin, 2002 : 82). Walaupun ada ketidaksepahaman para peneliti 

mengenai hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja Dosen, studi-studi 

tersebut mengungkapkan bahwa Dosen yang terpuaskan lebih memiliki 

tingkat ketidakhadiran dan turnover yang rendah. 

Hasil penelitian yang dilakukan (Ostroff, 1992 : 141), menunjukkan 

hubungan positif antara kepuasan kerja dengan kinerja Dosen. Selanjutnya 

diungkapkan lebih khusus, organisasi dengan Dosen yang lebih puas, 

berkomitmen dan tidak mengalami stress kerja yang tinggi akan memiliki 

tingkat kerja yang lebih tinggi daripada Dosen yang kurang pas, kurang 

berkomitmen, kurang mampu menyesuaikan diri dan lebih banyak 

mengalami stress kerja. 

 

2.3.7. Hubungan antara Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dosen 



 
 

Budaya organisasi adalah sesuatu yang khas dari suatu organisasi. 

Budaya organisasi menggambarkan aturan main yang berlaku di dalam 

organisasi. Membentuk budaya organisasi yang kuat merupakan suatu hal 

yang mendasar bagi kehidupan organisasi, sehingga diperlukan pengertian 

yang mendalam tentang konsep budaya itu sendiri.  

Budaya organisasi sangat erat kaitannya dengan kinerja, karena budaya 

yang kuat memiliki norma-norma kinerja yang tinggi. Budaya yang kuat 

dengan jelas mengkomunikasikan kepada para Dosennya mengenai tujuan 

organisasi yang hendak dicapai.  

Perilaku yang bisa diterima dan diperkuat mendukung kinerja yang 

tinggi. Suatu organisasi dengan budayanya yang khas akan mendorong 

terhadap kinerja Dosennya, karena dengan budaya yang telah dibentuk 

sedini mungkin dan selalu diterapkan oleh masing-masing Dosen dalam 

bekerja, maka kinerja Dosen pun akan terus meningkat dengan kebiasaan 

atau norma-norma yang berlaku dan selalu dipakai di waktu mereka bekerja. 

Selain budaya organisasi, komitmen organisasi dan kepuasan kerja Dosen 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dosen dalam 

bekerja. Dimana kepuasan kerja seseorang akan dirasakan apabila dosen 

merasa senang terhadap tugas, atasan, rekan, kompensasi dan promosi, 

sehingga dosen akan sungguh-sungguh bekerja dalam mencapai tujuan 



 
 

organisasi yang telah di ditetapkan sebelumnya serta organisasi akan 

mendapatkan keuntungan yang besar. 

Untuk lebih memahami kerangka teoritis hubungan-hubungan antar 

variabel yang diajukan tersebut, maka kerangka pemikiran teoritis yang 

diajukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat teoritis, titik tolakdalam 

merumuskan hipotesis adalah dari rumusan masalah. Maka hipotesisdalam 

penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1 : budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

Hipotesis 2  : budaya organsiasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

Hipotesis 3 : budaya organisasi secara tidak langsung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja dosen. 

Budaya organisasi  

(X1) 

Komitmen Organisasi 

(X2) 

Kepuasan Kerja 

(Y1) 

Kinerja Dosen 

(Y2) 



 
 

Hipotesis 4 : komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja dosen. 

Hipotesis 5 : komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja dosen. 

Hipotesis 6 : kepuasan kerja secara tidak langsung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja dosen. 

Hipotesis 7 : budaya organisasi, komitmen organisasi, kepuasan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Suharsini Arikunto adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

Metode dalam penelitian ini adalah survai kausal, yakni mengumpulkan data 

dari anggota populasi, apa adanya, tanpa perlakuan (treatment) untuk mengetahui 

keadaan sesungguhnya dari populasi, berkaitan dengan variabel yang diteliti. Untuk 

itu dalam penelitian ini dilakukan analisis jalur (path analysis) guna melihat 

pengaruh variabel budaya organisasi (X1) dan komitmen organisasi (X2) sebagai 

variabel eksogen (independen)  terhadap variabel kinerja dosen (Y2) sebagai 

variabel endogen (dependen) dengan kepuasan kerja (Y1) sebagai variabel 

intervening. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian kuantitatif dengan metode menyebarkan satu set kuesioner kepada 

responden penelitian yang terpilih untuk dijadikan sampel. Data yang diperoleh dari 

responden diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20 dan LISREL versi 

8.7. 

 



 
 

3.2. Sumber Data  

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden 

penelitian dan tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). Data ini diambil berdasarkan kuesioner 

dan dibagikan kepada responden yang terdiri dari : 

a. Bagian pertama : berisi data responden yaitu antara lain : nama, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, unit kerja. 

b. Bagian kedua : berisi data yang berkaitan dengan variable penelitian 

yaitu budaya organisasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan 

kinerja dosen. 

2. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari institusi  sebagai 

tempat bekerja obyek penelitian, literatur, jurnal, dan sumber-sumber lain 

yang mendukung penelitian ini. Data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data documenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Terdiri dari antara 

lain : gambaran umum organisasi, bagian unit kerja dan dosen yang ada di 

obyek penelitian yaitu Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta. 



 
 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan Pebruari 2017, mulai 

dari persiapan, pengumpulan data sampai pembuatan laporan penelitian.  

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi (population) yaitu sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu 

yang mempunyai karakteristik tertentu.Anggota populasi disebut elemen populasi 

(population element).Masalah populasi timbul terutama pada penelitian opini yang 

menggunakan metode survey sebagai teknik pengumpulan data Indriantoro dan 

Supomo, 1999). 

Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh Dosen Universitas Islam As-

Syafi’iyah yang berasal dari berbagai unit kerja meliputi Fakultas Agama Islam, 

Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Jumlah populasi 

penelitian ini sebanyak 90 responden. 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti yang memiliki 

karakteristik sama dengan populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul mewakili (representatif) dan diambil dari sebagian objek 

populasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2012).  

Rumus penentuan besar sampel digunakan rumus Slovin  : 

                   n = 
𝑁

1+𝑁(𝑑)2
 



 
 

                  Keterangan : 

                  n = Besar sampel 

N = Besar populasi 

d = Margin of Error 

 

Populasi (N) = 90 orang dan d = 6%, diperoleh: 

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑑)2
  = 

90

1+90(0,06)2
 = 69 dibulatkan menjadi 70 orang 

Teknik pengambilan sampelnya menggunakan Simple Random Sampling 

(pengambilan sampel acak sederhana), yaitu dengan cara mengundi 90 nama dosen, 

sehingga terpilih 70 orang. Sedangkan sisa sebanyak 20 orang dijadikan sampel uji 

coba instrumen penelitian. 

 

3.4. Variabel dan Definisi Operasional 

3.4.1. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (1998:20) variable penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat dari orang maupun obyek yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya.Sedangkan menurut Kerlinger (1992:49) variable adalah 

suatu sifat yang dapat memiliki bermacam nilai.Selanjutnya dinyatakan 

bahwa variable adalah lambing (symbol) yang memiliki nilai berupa angka. 



 
 

Jadi variable merupakan suatu gejala atau sifat dari suatu obyek yang 

mempunyai variasi atau nilai yang berbeda dengan obyek yang lain yang 

menjadi focus peneliti untuk diamati. 

Dalam penelitian ini variabel-variabelnya dibedakan menjadi variabel 

eksogen (exogen variable) yaitu variable yang mempengaruhi, terdiri dari 

budaya organisasi dan kepuasan kerja. Variabel lainnya adalah variabel 

endogen (endogen variable)  yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel eksogen. Dalam penelitian ini  

variabelendogennya adalah kinerja dosen. Selanjutnya variabel intervening 

(perantara) adalah kepuasan kerja. 

3.4.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Budaya organisasi adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh 

organisasi dan menjadi panutan organisasi sebagai pembeda antara satu 

organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi juga diartikan 

sebagai nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara 

bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku 

yang terdapat dalam organisasi tersebut. 

Budaya organisasi diukur  melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

1) Profesionalisme 



 
 

2) Jarak dari manajemen 

3) Percaya pada rekan sekerja 

4) Keteraturan 

5) Permusuhan 

6) Integrasi 

b. Komitmen organisasi adalah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, 

nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukan dengan adanya penerimaan 

individu atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk 

berafiliasi dengan organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk 

organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap ingin bertahan di 

organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan 

organisasi.Komitmen organisasi diukur  melalui indikator-indikator 

sebagai berikut: 

1) Komitmen afektif 

2) Komitmen kontinuan 

3) Komitmen normatif 

c. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, 

kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam 

pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. 



 
 

(Hasibuan, 2001 : 202).Kepuasan kerja diukur melalui indicator-indikator 

sebagai berikut : 

1) Kepuasan dengan gaji 

2) Kepuasan dengan promosi 

3) Kepuasan dengan rekan kerja 

4) Kepuasan dengan penyelia 

5) Kepuasan dengan pekerja itu sendiri 

d. Kinerja dosen adalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas 

seorang dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

tenaga fungsional akedemik pada suatu program studi. Kinerja dosen 

diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut : 

1) Kuantitas pekerjaan dosen 

2) Kualitas pekerjaan dosen 

3) Ketepatan pekerjaan dosen 

4) Kreativitas dosen 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kuesioner, 

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiono, 

2010). 



 
 

Kuesioner yang telah disusun merupakan rangkaian pertanyaan yang berkaitan 

dengan budaya organisasi, komitemen organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja 

dosen.Setiap responden diminta pendapatnya dengan memberikan jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dimana bentuk pertanyaan dalam kuesioner 

tersebut dibedakan menjadi kuesioner tertutup yaitu responden hanya diberi 

kesempatan untuk memilih jawaban yang telah disediakan dan kuesioner terbuka 

yaitu responden dapat menjawab pertanyaan dengan memberikan pendapatnya 

secara bebas. 

Skala yang digunakan untuk pengukuran data adalah menggunakan skala 

Likert 1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat ordinal, dimana penggunakan 

skala 1-5 ini merujuk pada kebiasaan orang dalam memberikan penilaian. Jawaban-

jawaban yang tersedia pada skala tersebut diberi skor atau nilai sebagai berikut : 

untuk kategori jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) nilai skornya adalah 1, Tidak 

Setuju (TS) adalah 2,  Netral (N) adalah 3, Setuju (S) adalah 4, dan untuk jawaban 

Sangat Setuju (SS) nilainya adalah 5.  

 

3.5.1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen   

a. Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument (Arikunto,1998).Uji validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar cocok atau sesuai 



 
 

sebagai alat ukur yang diinginkan. Untuk menguji validitasnya 

menggunakan Korelasi Product Moment Pearson (Arikunto, 2008): 

( )   ( ) 2222
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YXXYn
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Keterangan: 

rXY : koefisien Korelasi (r-hitung) 

X      : skor variabel independent 

Y  : skor  variabel dependent 

XY  : hasil skor butir dengan skor total 

n       : jumlah responden 

b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam 

mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat 

ukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut rendah maka alat tersebut 

tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Rumus reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Koefisien Alpha Cronbach (Arikunto, 

2008). Dimana rumusnya sebagai berikut : 



 
 

r11=(
k

𝑘−1
) (1 −

∑𝜎
2
𝑏

𝜎𝑡2
) 

Keterangan: 

R11 = Reliabilitas instrumen 

K = banyaknya butir pertanyaan 

∑σ²b = jumlah varian butir 

σt² = varian total 

 

3.5.2. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen 

Uji coba instrumen penelitian dilakukan terhadap 90 Dosen Universitas 

Islam As-Syafi’iyah  Jakarta, untuk menentukan validitas butir pernyataan 

dan reliabilitas instrumen. Setiap butir pernyataan dinyatakan valid jika p 

value lebih kecil dari α = 5% (0.05), sebaliknya jika p value lebih besar dari 

α = 5% (0.05) maka butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Pada 

kasus uji coba instrumen ini, butir pernyataan yang dinyatakan tidak valid 

maka akan akan dibuang. 

Hasil uji validitas butir dan reliabilitas instrumen sebagai berikut: 

 

a. Instrumen Budaya Organisasi 

 

Tabel 3.1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Budaya Organisasi 

Pertanyaan Nilai r product moment P value Keterangan 

A1 0.570 0.004 Valid 



 
 

A2 0.589 0.003 Valid 

A3 0.530 0.008 Valid 

A4 0.492 0.014 Valid 

A5 0.496 0.013 Valid 

B1 0.069 0.386 Tidak Valid 

B2 0.365 0.057 Tidak Valid 

B3 0.748 0.000 Valid 

B4 0.794 0.000 Valid 

B5 0.731 0.000 Valid 

C1 0.524 0.009 Valid 

C2 0.661 0.001 Valid 

C3 0.622 0.002 Valid 

C4 0.748 0.000 Valid 

C5 0.794 0.000 Valid 

D1 0.731 0.000 Valid 

D2 0.524 0.009 Valid 

D3 0.661 0.001 Valid 

D4 0.622 0.002 Valid 

D5 0.455 0.022 Valid 

E1 0.459 0.021 Valid 

E2 0.464 0.020 Valid 



 
 

E3 0.044 0.428 Tidak Valid 

E4 0.119 0.309 Tidak Valid 

E5 0.487 0.015 Valid 

F1 0.470 0.018 Valid 

F2 -0.047 0.422 Tidak Valid 

F3 0.472 0.018 Valid 

F4 0.171 0.236 Tidak Valid 

F5 0.518 0.010 Valid 

 
 

Berdasarkan kedua puluh empat butir pernyataan yang valid diperoleh 

koefisien reliabilitas sebesar  0.917, artinya instrumen budaya organisasi 

merupakan instrumen yang sangat reliabel (diandalkan) untuk digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan.  

b. Instrumen Komitmen Organisasi 

Tabel 3.2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Komitmen Organisasi 

Pertanyaan Nilai r product moment P value Keterangan 

A1 0.719 0.000 Valid 

A2 0.778 0.000 Valid 

A3 0.798 0.000 Valid 

B1 0.586 0.003 Valid 

B2 0.769 0.000 Valid 



 
 

B3 0.843 0.000 Valid 

C1 0.642 0.001 Valid 

C2 0.773 0.000 Valid 

 

Berdasarkan kedelapan  butir pernyataan yang valid diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar  0.878, artinya instrumen komitmen organisasi 

merupakan instrumen yang sangat reliabel (diandalkan) untuk digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan. 

c. Instrumen Kepuasan Kerja 

Tabel 3.3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kepuasan Kerja 

Pertanyaan Nilai r product moment P value Keterangan 

A1 0.571 0.004 Valid 

A2 0.588 0.003 Valid 

A3 0.658 0.001 Valid 

B1 0.534 0.008 Valid 

B2 0.594 0.003 Valid 

B3 0.514 0.010 Valid 

C1 0.465 0.020 Valid 

C2 0.621 0.002 Valid 

C3 0.711 0.000 Valid 

D1 0.523 0.009 Valid 



 
 

D2 0.482 0.016 Valid 

D3 0.063 0.396 Tidak Valid 

E1 0.056 0.407 Tidak Valid 

E2 0.461 0.020 Valid 

E3 0.561 0.005 Valid 

 

 

 

Berdasarkan ketigabelas  butir pernyataan yang valid diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar  0.826, artinya instrumen kepuasan kerja merupakan 

instrumen yang sangat reliabel (diandalkan) untuk digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian di lapangan. 

d. Instrumen Kinerja Dosen 

Tabel 3.4. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kinerja Dosen 

Pertanyaan Nilai r product moment P value Keterangan 

A1 0.612 0.002 Valid 

A2 0.636 0.001 Valid 

A3 0.674 0.001 Valid 

B1 0.671 0.001 Valid 

B2 0.574 0.004 Valid 

B3 0.409 0.037 Valid 

C1 0.524 0.009 Valid 



 
 

C2 0.530 0.008 Valid 

C3 0.576 0.004 Valid 

D1 0.628 0.002 Valid 

D2 0.670 0.001 Valid 

D3 0.715 0.000 Valid 

 

Berdasarkan keduabelas butir pernyataan yang valid diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar  0.839, artinya instrumen kepuasan kerja merupakan 

instrumen yang sangat reliabel (diandalkan) untuk digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian di lapangan. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya akan dianalisis. Suatu penelitian 

membutuhkan analisis data dan interprestasinya yang bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkapkan dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Metode yang dipilih untuk menganalisis 

data harus sesuai dengan pola penelitian van variable yang akan diteliti. 

Analisis data menggunakan bantuan perangkat lunak LISREL versi 8.7. dan 

SPSS 17.0 for windows, yang digunakan dalam analisis data variabel penelitian   

budaya organisasi (X1), komitmen organisasi (X2), kepuasan kerja (Y1)  dan kinerja 

dosen (Y2) sebagai berikut : 

1. Statistik deskriptif tiap variabel meliputi : ukuran pemusatan (mean, median, 

modus); ukuran keragaman data (range, varian, dan simpangan baku) ; ukuran 



 
 

kemencengan data (skewness/ kurtosis) dan data lainnya (minimum, 

maksimum, dan jumlah ). 

2. Korelasi dan Regresi 

Data  di analisis secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif terdiri atas 

penyajian data histogram, pengitungan mean, median, modus, simpangan baku 

dan rentang teoritik masing-masing variabel. Analisis inferensial (uji hipotesis ) 

dengan analisis jalur, sebelumnya perlu diuji persyaratan analisis data yaitu uji 

normalitas, homogenitas, linieritas regresi, kemudian dilakukan analisis sebagai 

berikut : 

a.  Regresi, untuk menguji prediksi atau ramalan pengaruh X1  terhadap Y1, X2  

terhadap Y1, X1 terhadap Y2.X2  terhadap Y2, dan Y1 terhadap Y2. Koefisien 

determinasi, dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien regresi 

eksploratori (analisis jalur). 

b.  Korelasi, untuk mengkaji keeratan pengaruh antara  X1terhadap Y1, X2  

terhadap Y1, X1 terhadap Y2.X2  terhadap Y2, dan Y1 terhadap Y2.. 

c.  Analisis jalur, untuk mengkaji adanya pengaruh antara variabel endogen 

(Y2), variabel intervening (Y1), dan  variabel eksogen (X1 dan X2)guna 

melihat keeratan pengaruh variabel eksogen (yang mempengaruhi) terhadap 

variabel endogen (yang dipengaruhi). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 70 responden 

dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah melalui penyebaran kuesioner, diperoleh 

kecenderungan jawaban responden pada masing-masing variabel yang terdiri dari 

budaya organisasi (X1), komitmen organisasi (X2), kepuasan kerja (Y1) dan kinerja 

dosen (Y2) sebagai berikut:  

4.1.1. Variabel Budaya Organisasi (X1) 

Variabel budaya organisasi terdiri dari 24 butir pernyataan yang valid, 

sehingga skor kemungkinan tertingginya adalah 120. Data hasil penelitian 

variabel budaya organisasi (X1) yang diperoleh dapat disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Organisasi (X1) 



 
 

Budaya Organisasi Frekuensi % 

70 - 77 4 5,71 

78 – 85 10 14.29 

86 - 93 30 42.86 

94 - 101 23 32.86 

102 – 109 3 4.29 

Total 70 100.0 

                         Sumber: Data Primer Diolah 
 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat diketahui bahwa frekuensi data 

variabel budaya organisasi dengan total skor jawaban 70 – 77 sebesar5,71%., 

skor 78 – 85 sebesar 14,29%,  skor 86 – 93 sebesar 42,86%, skor 94 – 101 

sebesar 32,86% dan skor 102 – 109 sebesar 4,29%. 

Selanjutnya ukuran statistik variabel budaya organisasi diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Ukuran Statistik Variabel Budaya Organisasi (X1) 

Ukuran Statistik Nilai 

Mean 90.24 

Median 90.00 

Std. Deviation 7.422 

Variance 55.085 

Range 39 

Minimum 70 

Maximum 109 

 



 
 

Berdasarkan tabel di atas, nilai mean variabel budaya organisasi 

sebesar 90,24. Nilai mean tersebut setara dengan (90,24/120 x 100) = 75,2% 

dari kemungkinan skor tertinggi. Dengan demikian budaya organisasi 

kampus UIA menurut persepsi dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah 

dikategorikan cukup baik. 

 

4.1.2. Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

Variabel komitmen organisasi terdiri dari 8 butir pernyataan yang valid, 

sehingga skor kemungkinan tertingginya adalah 40. Data hasil penelitian 

variabel komitmen organisasi (X2) yang diperoleh dapat disajikan dalam 

tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

Budaya Organisasi Frekuensi % 

14 - 18 5 7.14 

19 - 23 12 17.14 

24 - 28 28 40.00 

29 - 33 19 27.14 

34 - 38 6 8.57 

Total 70 100.0 

            Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat diketahui bahwa frekuensi 

data variabel budaya organisasi dengan total skor jawaban 14 – 18 



 
 

sebesar7,41 %., skor 19 – 23 sebesar 17,14%,  skor 24 – 28 sebesar 40,00%, 

skor 29 – 33 sebesar 27,14% dan skor 34 – 38 sebesar 8,57%. 

Selanjutnya ukuran statistik variabel komitmen organisasi diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Ukuran Statistik Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

Ukuran Statistik Nilai 

Mean 26.86 

Median 27.50 

Std. Deviation 4.935 

Variance 24.356 

Range 24 

Minimum 14 

Maximum 38 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai mean variabel Komitmen Organisasi 

sebesar 26.86. Nilai mean tersebut setara dengan (26.86/40 x 100) = 67.15% 

dari kemungkinan skor tertinggi. Dengan demikian komitmen kampus UIA 

menurut persepsi dosen Universitas Islam As-Syafi’iyahdikategorikan cukup 

baik. 

 

4.1.3. Variabel Kepuasan Kerja (Y1) 

Variabel kepuasan kerja terdiri dari 13 butir pernyataan yang valid, sehingga 

skor kemungkinan tertingginya adalah 65. Data hasil penelitian variabel 



 
 

kepuasan kerja (Y1) yang diperoleh dapat disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Kerja (Y1) 

Budaya Organisasi Frekuensi % 

28 – 33 6 8.57 

34 – 39 16 22.86 

40 – 45 24 34.29 

46 – 51 21 30.00 

52 - 57 3 4.29 

Total 70 100.0 

            Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat diketahui bahwa frekuensi 

data variabel kepuasan kerja dengan total skor jawaban 28 – 33 sebesar8,57 

%., skor 34 – 39 sebesar 22,86%,  skor 40 – 45 sebesar 34,29%, skor 46 – 51 

sebesar 30,00% dan skor 52 – 57 sebesar 4,29%. 

Selanjutnya ukuran statistik variabel komitmen organisasi diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Ukuran Statistik Variabel Kepuasan Kerja (Y1) 

Ukuran Statistik Nilai 

Mean 42.29 

Median 43.50 

Std. Deviation 6.077 

Variance 36.932 



 
 

Range 29 

Minimum 28 

Maximum 57 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai mean variabel kepuasan kerja sebesar 

42.29. Nilai mean tersebut setara dengan (42.29/65 x 100) = 65.06% dari 

kemungkinan skor tertinggi. Dengan demikian komitmen kampus UIA 

menurut persepsi dosen Universitas Islam As-Syafi’iyahdikategorikan cukup 

baik. 

 

4.1.4. Variabel Kinerja Dosen (Y2) 

Variabel kinerja dosen terdiri dari 12 butir pernyataan yang valid, sehingga 

skor kemungkinan tertingginya adalah 60. Data hasil penelitian variabel 

kinjera dosen (Y2) yang diperoleh dapat disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Dosen(Y2) 

Budaya Organisasi Frekuensi % 

26 – 34 3 4.29 

35 – 41 13 18.57 

42 – 48 30 42.86 



 
 

49 – 55 14 20.00 

56 - 62 10 14.29 

Total 70 100.0 

           Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat diketahui bahwa frekuensi 

data variabel dengan total skor jawaban 26 – 34 sebesar4,29 %., skor 35 – 41 

sebesar 18,57%,  skor 42 – 48 sebesar 42,86%, skor 49 – 55 sebesar 20,00% 

dan skor 56 – 62 sebesar 14,29%. 

Selanjutnya ukuran statistik variabel komitmen organisasi diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Ukuran Statistik Variabel Kinerja Dosen (Y2) 

Ukuran Statistik Nilai 

Mean 46.23 

Median 46.00 

Std. Deviation 7.275 

Variance 52.933 

Range 32 

Minimum 28 

Maximum 60 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai mean variabel kinerja dosen sebesar 

46.23. Nilai mean tersebut setara dengan (46.23/60 x 100) = 77.05% dari 

kemungkinan skor tertinggi. Dengan demikian komitmen kampus UIA 



 
 

menurut persepsi dosen Universitas Islam As-Syafi’iyahdikategorikan cukup 

baik. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Uji Persyaratan Analisis 

4.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengidentifikasi distribusi 

penyebaran data variabel  independen dan dependen ataupun 

keduanya, dan mengukur apakah data yang digunakan bersifat 

normal atau tidaknya ketika digunakan dalam model regresi. Uji 

normalitas data yang digunakan dengan melihat hasil grafik P – 

Plot, yaitu : 

a. Jika titik-titiknya mendekati garis diagonal berarti memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Jika titik-titiknya menjauhi garis diagonal maka tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Hasil plot normalitas masing-masing residual regresi dari variabel-

variabel  penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Plot Kenormalan Residual Regresi X2 atas X1 (Substruktural 1) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.1 

Plot Kenormalan Regresi X2 atas X1 (Subtruktural 1) 

Dari grafik  diatas menunjukkan bahwa titik titik menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai standardized residual model regresi 

berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Plot Kenormalan Residual Regresi Y1 atas X1 dan X2 (Substruktural 

2) 



 
 

 

Gambar 4.2 

Plot Kenormalan Regresi Y1 atas X1 (Substruktural 2) 

 

Dari grafik  diatas menunjukkan bahwa titik titik menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai standardized residual model regresi 

berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

c. Plot Kenormalan Residual Regresi Y2 atas X1, X2 dan Y1 

(Subtruktural 3) 



 
 

 

Gambar 4.3 

Plot Kenormalan Regresi Y2 atas X1 

 

Dari grafik  diatas menunjukkan bahwa titik titik menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai standardized residual model regresi 

berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.2.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari 

kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel 

bebas Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau satu 



 
 

pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heterokedastisitas. Untuk mendeteksinya, jika pola 

tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur, maka telah terjadi Heterokedastisitas, sedangkan jika 

titik-titik tersebut tidak berpola maka tidak terjadi Heteroskedastisitas 

(Homokedastisitas) atau variabel residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain adalah tetap (Imam Ghozali 2009:125). 

Hasil plot heteroskedastisitas masing-masing regresi variabel 

endogen (dependen) atas variabel eksogen (independen) adalah 

sebagai berikut: 

a. Heteroskedastisitas Varians pada Regresi X2 atas X1 

(Substruktural 1) 

 

 



 
 

Gambar 4.4 

Grafik Heteroskedastisitas Varians pada Regresi X2 atas X1 

(Substruktural 1) 

 

Dari grafik Scatterplot diatas ini terlihat titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

b. Heteroskedastisitas Varians pada Regresi Y1 atas X1 dan X2 

(Substruktural 2) 

 

Gambar 4.5 

Grafik Heteroskedastisitas Varians pada Regresi Y1 atas X1 dan 

X2 (Substruktural 2) 

Dari grafik Scatterplot diatas ini terlihat titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 



 
 

c. Heteroskedastisitas Varians pada Regresi Y2 atas X1, X2 dan Y1 

(Substruktural 3) 

 

Gambar 4.6 

Grafik Heteroskedastisitas Varians pada Regresi Y2 atas X1, X2 dan 

Y1 (Substruktural 3) 

Dari grafik Scatterplot diatas ini terlihat titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.2.1.3. Uji Linieritas Regresi 

Dalam uji kelinieritasan hubungan Y dan X, hipotesisnya adalah : 

 

H0 : Regresi variabel dependen atas independen berbentuk tidak linear  

H1 : Regresi variabel dependen atas independen berbentuk  linear. 



 
 

1.  

Berdasarkan hasil pengolahan data pada masing-masing regresi variabel 

dependen atas variabel independen adalah sebagai berikut: 

a. Uji Linieritas Regresi X2 atas X1 (Substruktural 1) 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

KOMITMEN 

ORGANISASI * 

BUDAYA 
ORGANISASI 

Between 

Groups 

(Combined) 1070.031 24 44.585 3.286 .000 

Linearity 613.013 1 613.013 45.182 .000 

Deviation from 

Linearity 
457.018 23 19.870 1.465 .135 

Within Groups 610.540 45 13.568   

Total 1680.571 69    

 

Dari tabel di atas, pada Linearity diperoleh nilai p (signifikansi) sebesar 

0.000 lebih kecil dari α = 5%, maka tolak H0, dengan demikian regresi 

di atas berbentuk linier. 

b. Uji Linieritas Regresi Y1 atas X1 dan X2 (Substruktural 2) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1148.228 2 574.114 27.474 .000a 

Residual 1400.058 67 20.896   

Total 2548.286 69    

a. Predictors: (Constant), KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI  

b. Dependent Variable: KEPUASAN KERJA    

 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai p (signifikansi) sebesar 0.000 lebih 

kecil dari α = 5%, maka tolak H0, dengan demikian regresi di atas 

berbentuk linier. 

 

 

c. Uji Linieritas Regresi Y2 atas X1,  X2 dan Y1 (Substruktural 3) 



 
 

ANOVAc 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2036.468 3 678.823 27.726 .000a 

Residual 1615.875 66 24.483   

Total 3652.343 69    

a. Predictors: (Constant), KEPUASAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI 

c. Dependent Variable: KINERJA DOSEN    

 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai p (signifikansi) sebesar 0.000 lebih 

kecil dari α = 5%, maka tolak H0, dengan demikian regresi di atas 

berbentuk linier. 

 

4.2.2. Pengujian Model 

Berdasarkan model kausal yang di bentuk secara teoritis akan 

diperoleh diagram analisis jalur dan kemudian dihitung nilai koefisien setiap 

jalurnya. Sebelum dilakukan perhitungan untuk menguji model kausalitas 

dengan menggunakan metode analis jalur, terlebih dahulu data hasil 

penelitian diuji dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. 

Salah satu persyaratan yang sangat penting yang harus dipenuhi adalah 

adanya korelasi yang signifikan antar variabel terkait dan berhubungan satu 

dengan yang lainnya. Hubungan yang telah dibuktikan melalui koefisien 

korelasi belum menyimpulkan terjadinya suatu hubungan kausal antara 

variabel tersebut. Dari data lapangan yang telah diolah dan melalui berbagai 

uji yang dipersyaratkan, maka tahapan selanjutnya dalam pengujian model 

kausalitas adalah melakukan analisis jalur (path analysis). 



 
 

Dalam rangka untuk memperoleh nilai parameter koefisien pengaruh 

dari masing-masing jalur yang terdapat pada model, di tempuh langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung koefisien korelasi di antara variabel dan memasukkannya ke 

dalam persamaan rekursif.  

2. Menghitung nilai koefisien jalur antar variabel dengan bantuan matrik 

determinan. 

3. Menghitung nilai koefisien signifikansi (t-values) pada masing-masing 

jalur. 

4. Menghitung nilai koefisien pengaruh langsung. 

Dari hasil analisis pada bagian terdahulu dan proses perhitungan yang 

dilakukan, dapat dirangkum sebagai berikut: 

Tabel 4.10.  

Matriks Koefisien Korelasi Sederhana antar Variabel 

  X1 X2 Y1 Y2 

X1 

Pearson Correlation 1 .604** .597** .637** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 

X2 

Pearson Correlation .604** 1 .605** .689** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 70 70 70 70 

Y1 

Pearson Correlation .597** .605** 1 .554** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 



 
 

N 70 70 70 70 

Y2 

Pearson Correlation .637** .689** .554** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 70 70 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Dari tabel 4.10 dapat terlihat bahwa korelasi antara Budaya Organisasi 

(X1) dengan Komitmen Organisasi (X2) sebesar 0,604. Dengan nilai p (p 

value) sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0.01 sehingga dapat dinyatakan 

bahwa korelasi antara Budaya Organisasi (X1) dan Komitmen Organisasi 

(X2) sangat signifikan. Korelasi antara Budaya Organisasi (X1) dengan 

Kepuasan Kerja (Y1) sebesar 0,597 dan nilai p (p value) sebesar 0,000 dapat 

dinyatakan bahwa korelasi antara Budaya Organisasi (X1) dan Kepuasan 

Kerja  (Y1) sangat signifikan. Korelasi antara Budaya Organisasi (X1) 

dengan Kinerja Dosen (Y2) sebesar 0,637 dan nilai p (p value) sebesar 0,000 

dapat dinyatakan bahwa korelasi antara Budaya Organisasi (X1) dan Kinerja 

Dosen  (Y2) sangat signifikan.  

Selanjutnya dari tabel tersebut juga dapat terlihat bahwa korelasi 

antara Komitmen Organisasi (X2) dengan Kepuasan Kerja (Y1) dengan 

sebesar 0,605. Dengan nilai p (p value) sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 

0.01 sehingga dapat dinyatakan bahwa korelasi antara Komitmen Organisasi 

(X2) dengan Kepuasan Kerja (Y1) sangat signifikan. Korelasi antara 



 
 

Komitmen  Organisasi (X2) dengan Kinerja Dosen (Y2) sebesar 0,689 dan 

nilai p (p value) sebesar 0,000 dapat dinyatakan bahwa korelasi antara 

Komitmen  Organisasi (X2) dengan Kinerja Dosen (Y2) sangat signifikan. 

Korelasi antara Kepuasan Kerja (Y1) dengan Kinerja Dosen (Y2) sebesar 

0,554 dan nilai p (p value) sebesar 0,000 dapat dinyatakan bahwa korelasi 

antara Kepuasan Kerja (Y1) dengan Kinerja Dosen (Y2) sangat signifikan.  

Setelah nilai koefisien korelasi masing-masing variabel diperoleh, 

selanjutnya dapat dihitung koefisien jalur dengan cara mensubstitusikan nilai 

koefisien korelasi ke dalam persamaan rekursif yang telah ditentukan 

sebelumnya dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS dan Lisrel. 

Model analisis jalur dalam penelitian ini dapat terlihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

Gambar 4.7  

Grafik Analisis Jalur  
 



 
 

Hasil yang diperoleh setelah melakukan analisis model digunakan 

sebagai dasar dalam menjawab hipotesis dan menarik kesimpulan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.8  

Nilai Koefisien Jalur Awal pada masing-masing Substruktural 
 

Selanjutnya nilai t hitung pada analisis jalur awal dapat dilihat pada 

grafik berikut: 



 
 

 

Gambar 4.9 

Nilai t hitung pada Analisis Jalur Awal masing-masing Substruktural  

 
 

Penjelasan terhadap jawaban hipotesis  yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Substruktural 1 : Jalur X2 = p21.X1 + ε1 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9.384 5.819  -1.613 .111 

BUDAYA 

ORGANISASI 
.402 .064 .604 6.249 .000 

a. Dependent Variable: KOMITMEN ORGANISASI    

Hipotesis pertama adalah budaya organisasi UIA berpengaruh langsung 

positif terhadap komitmen organisasi dosen. 



 
 

H0 : p21 < 0 

H1 : p21 > 0 

Ho ditolak, jika thitung> ttabel atau nilai p (p value) < α = 5% 

Dari hasil perhitungan analisis jalur dan grafik di atas, pengaruh 

langsung budaya organisasi UIA terhadap komitmen organisasi dosen, nilai 

koefisien jalur sebesar 0,604 (0,60) dimana nilai thitung sebesar 6,249 (6,25) 

dan . nilai ttabel untuk α = 0,05 sebesar 1,667. Karena nilai thitung lebih besar 

dari pada nilai ttabel maka dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima yaitu 

bahwa budaya organisasi UIA berpengaruh secara langsung terhadap 

komitmen organisasi dosen dapat diterima. 

Hasil analisis hipotesis pertama memberikan temuan bahwa budaya 

organisasi UIA berpengaruh secara langsung positif terhadap komitmen 

organisasi dosen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi dosen dipengaruhi secara langsung positif oleh budaya organisasi 

UIA. Meningkatnya budaya organisasi UIA akan mengakibatkan 

peningkatan komitmen organisasi dosen sebesar 60,4%. 

2. Substruktural 2 : Jalur Y1 = py11.X1 + py12.X2 +  ε2 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.649 6.841  .387 .700 



 
 

BUDAYA 

ORGANISASI 
.298 .093 .364 3.202 .002 

KOMITMEN 

ORGANISASI 
.475 .140 .386 3.395 .001 

a. Dependent Variable: KEPUASAN KERJA    

Hipotesis kedua adalah budaya organisasi UIA berpengaruh langsung 

positif terhadap kepuasan kerja dosen. 

H0 : py11 < 0 

H1 : py11 > 0 

Ho ditolak, jika thitung> ttabel atau nilai p (p value) < α = 5% 

Dari hasil perhitungan analisis jalur dan grafik di atas, pengaruh 

langsung budaya organisasi UIA terhadap kepuasan kerja dosen, nilai 

koefisien jalur sebesar 0,364 (0,36) dimana nilai thitung sebesar 3,202 (3,42) 

dan . nilai ttabel untuk α = 0,05 sebesar 1,667. Karena nilai thitung lebih besar 

dari pada nilai ttabel maka dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima yaitu 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan 

kerja dosen dapat diterima. 

Hasil analisis hipotesis kedua memberikan temuan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh secara langsung positif terhadap kepuasan kerja 

dosen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dosen 

dipengaruhi secara langsung positif oleh komitmen organisasi. 



 
 

Meningkatnya komitmen organisasi akan mengakibatkan peningkatan 

kepuasan kerja dosen sebesar 36,4%. 

Hipotesis ketiga adalah komitmen organisasi dosen berpengaruh langsung 

positif terhadap kepuasan kerja dosen. 

H0 : py12 < 0 

H1 : py12 > 0 

Ho ditolak, jika thitung> ttabel atau nilai p (p value) < α = 5% 

Dari hasil perhitungan analisis jalur dan grafik di atas, pengaruh 

langsung komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja dosen, nilai koefisien 

jalur sebesar 0,386 (0,39) dimana nilai thitung sebesar 3,395 (3,23) dan . nilai 

ttabel untuk α = 0,05 sebesar 1,667. Karena nilai thitung lebih besar dari pada 

nilai ttabel maka dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima yaitu bahwa 

komitmen organisasi dosen berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan 

kerja dosen dapat diterima. 

Hasil analisis hipotesis ketiga memberikan temuan bahwa komitmen 

organisasi dosen  berpengaruh secara langsung positif terhadap kepuasan 

kerja dosen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

dosen dipengaruhi secara langsung positif oleh komitmen organisasi dosen. 

Meningkatnya komitmen organisasi dosen akan mengakibatkan peningkatan 

kepuasan kerja dosen sebesar 38,6%. 

3. Substruktural 3 : Jalur Y2 = py21.X1 + py22.X2 + py2y1.Y1 +  ε3 



 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.839 7.413  -.518 .606 

BUDAYA 

ORGANISASI 
.304 .108 .310 2.815 .006 

KOMITMEN 

ORGANISASI 
.648 .164 .439 3.950 .000 

KEPUASAN 

KERJA 
.123 .132 .103 .931 .355 

2 (Constant) -3.513 7.397  -.475 .636 

BUDAYA 

ORGANISASI 
.341 .101 .348 3.390 .001 

KOMITMEN 

ORGANISASI 
.706 .151 .479 4.668 .000 

a. Dependent Variable: KINERJA DOSEN     

Hipotesis kempat adalah budaya organisasi UIA berpengaruh langsung 

positif terhadap kinerja dosen. 

H0 : py21 < 0 

H1 : py21 > 0 

Ho ditolak, jika thitung> ttabel atau nilai p (p value) < α = 5% 

Dari hasil perhitungan analisis jalur dan grafik di atas, pengaruh 

langsung budaya organisasi UIA terhadap kinerja dosen, nilai koefisien jalur 

sebesar 0,310 (0,31) dimana nilai thitung sebesar 2,815 (2,86) dan . nilai ttabel 



 
 

untuk α = 0,05 sebesar 1,667. Karena nilai thitung lebih besar dari pada nilai 

ttabel maka dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima yaitu bahwa budaya 

organisasi UIA berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dosen dapat 

diterima. 

Hasil analisis hipotesis keempat memberikan temuan bahwa budaya 

organisasi UIA berpengaruh secara langsung positif terhadap kinerja dosen.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja dosen  dipengaruhi 

secara langsung positif oleh budaya organisasi UIA. Meningkatnya budaya 

organisasi UIA akan mengakibatkan peningkatan kinerja dosen sebesar 31%. 

Hipotesis kelima adalah komitmen organisasi dosen berpengaruh langsung 

positif terhadap kinerja dosen. 

H0 : py22 < 0 

H1 : py22 > 0 

Ho ditolak, jika thitung> ttabel atau nilai p (p value) < α = 5% 

Dari hasil perhitungan analisis jalur dan grafik di atas, pengaruh 

langsung komitmen organisasi terhadap kinerja dosen, nilai koefisien jalur 

sebesar 0,439 (0,44) dimana nilai thitung sebesar 3,950 (4,01) dan . nilai ttabel 

untuk α = 0,05 sebesar 1,667. Karena nilai thitung lebih besar dari pada nilai 

ttabel maka dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima yaitu bahwa 

komitmen organisasi dosen berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 

dosen dapat diterima. 



 
 

Hasil analisis hipotesis kelima memberikan temuan bahwa komitmen 

organisasi dosen berpengaruh secara langsung positif terhadap kinerja dosen. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja dosen dipengaruhi 

secara langsung positif oleh komitmen organisasi dosen. Meningkatnya 

komitmen organisasi dosen akan mengakibatkan peningkatan kinerja dosen 

sebesar 43,9%. 

Hipotesis keenam adalah kepuasan kerja berpengaruh langsung positif 

terhadap kinerja dosen. 

H0 : py2y1 < 0 

H1 : py2y1 > 0 

Ho ditolak, jika thitung> ttabel atau nilai p (p value) < α = 5% 

Dari hasil perhitungan analisis jalur dan grafik di atas, pengaruh 

langsung kepuasan kerja terhadap kinerja dosen, nilai koefisien jalur sebesar 

0,103 (0,10) dimana nilai thitung sebesar 0,931 (0,95) dan . nilai ttabel untuk α = 

0,05 sebesar 1,667. Karena nilai thitung lebih kecil dari pada nilai ttabel maka 

dengan demikian Ho diterima dan H1 ditolak yaitu bahwa kepuasan kerja 

tidak  berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dosen. 

Dari hasil trimming (mengeluarkan Y1 dari model) atau 

menggunakan metode backward pada SPSS, maka model diperbaiki dengan 

hanya melibatkan X1 dan X2 saja. Dengan demikian hasil trimming tabel di 

atas diperoleh, nilai koefisien jalur (py21) sebesar 0,348 dimana nilai thitung 



 
 

sebesar 3,390 dan . nilai ttabel untuk α = 0,05 sebesar 1,667. Karena nilai p < 

α = 5% maka tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja 

dosen  dipengaruhi secara langsung positif oleh budaya organisasi UIA. 

Meningkatnya budaya organisasi UIA akan mengakibatkan peningkatan 

kinerja dosen sebesar 34,8%, meningkat sebesar 3,8% dari semula. 

Selanjutnya nilai koefisien jalur (py22) sebesar 0,479 dimana nilai thitung 

sebesar 4,668 dan . nilai ttabel untuk α = 0,05 sebesar 1,667. Karena nilai p < 

α = 5% maka tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja 

dosen  dipengaruhi secara langsung positif oleh komitmen organisasi. 

Meningkatnya komitmen organisasi  akan mengakibatkan peningkatan 

kinerja dosen sebesar 47,9%, meningkat sebesar 4% dari semula. 

Tabel 4.50  

Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis yang Diajukan 

 

Hipotesis Uji Statistik Keputusan Kesimpulan 

Budaya organisasi berpengaruh 

langsung positif terhadap 

kinerja dosen  

Ho : p21< 0 

H1 : p21> 0 

Hoditolak berpengaruh 

langsung 

    

    

    

    

Kepuasan kerja berpengaruh 

langsung positif terhadap 

kinerja dosen 

Ho : py2y11< 0 

H1 : py2y1> 0 

Hoditerima Tidak 

berpengaruh 

 



 
 

 

Hasil akhir analisis jalur setelah dilakukan trimming  secara grafik dapat 

digambarkan  sebagai berikut : 

 

 
 

4.2.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa budaya organisasi 

UIA  pada umumnya dalam kategori berpengaruh positif. Komitmen 

organisasi juga berada kategori berpengaruh positif. Kepuasan kerja dosen 

berada pada kategori berpengaruh positif. Begitu pula kinerja dosen berada 

pada kategori berpengaruh positif. Pernyataan ini secara umum 

menggambarkan bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi, komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja dosen.  

Berikut akan diuraikan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut: 

Hipotesis pertama memberikan temuan bahwa budaya organisasi  

berpengaruh secara langsung positif terhadap komitmen organisasi.  Dengan 



 
 

demikian dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dipengaruhi secara 

langsung positif oleh budaya organisasi UIA. Meningkatnya budaya 

organisasi akan mengakibatkan peningkatan komitmen organisasi sebesar 

60,4%. 

Hipotesis kedua memberikan temuan bahwa budaya organisasi  

berpengaruh secara langsung positif terhadap kepuasan kerja.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dipengaruhi secara 

langsung positif oleh kepuasan kerja dosen UIA. Meningkatnya budaya 

organisasi akan mengakibatkan peningkatan kepuasan kerja sebesar 36,4%. 

Hipotesis ketiga memberikan temuan bahwa komitmen organisasi  

berpengaruh secara langsung positif terhadap kepuasan kerja.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dipengaruhi secara 

langsung positif oleh kepuasan kerja dosen UIA. Meningkatnya komitmen 

organisasi akan mengakibatkan peningkatan kepuasan kerja sebesar 38,6%. 

Hipotesis keempat memberikan temuan bahwa budaya organisasi  

berpengaruh secara langsung positif terhadap kinerja dosen.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dipengaruhi secara 

langsung positif oleh kinerja dosen UIA. Meningkatnya budaya organisasi 

akan mengakibatkan peningkatan kinerja sebesar 31%. 

Hipotesis kelima memberikan temuan bahwa komitmen organisasi  

berpengaruh secara langsung positif terhadap kinerja dosen.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dipengaruhi secara 



 
 

langsung positif oleh kinerja dosen UIA. Meningkatnya komitmen organisasi 

akan mengakibatkan peningkatan kinerja sebesar 43.9%. 

Hipotesis keenam memberikan temuan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh secara langsung positif terhadap kinerja dosen.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi secara 

langsung positif oleh kinerja dosen UIA. Meningkatnya komitmen organisasi 

akan mengakibatkan peningkatan kinerja sebesar 47.9%. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap komitmen organisasi, komitmen organisasi juga 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, disamping itu 

kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dosen. 

Pernyataan dari hasil penelitian ini mendukung teori bahwa kinerja 

dosen dapat tercapai apabila perusahaan mampu mewujudkan budaya 

organisasi, komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Dosen akan memiliki 

komitmen yang tinggi ketika mereka merasa puas dalam hal beban kerja, 

gaji, kenaikan jabatan, pengawas dan rekan kerja. Semakin tinggi budaya 

organisasi maka semakin tinggi komitmen organisasi, kepuasan kerja dan 

kinerja dosen yang diberikan semakin baik. Hasil penelitian ini diharapkan 

menjadi bukti empiris untuk penelitian di masa yang akan datang dan dapat 

digunakan sebagai referensi dalam ilmu manajemen sumber daya manusia 

yang terkait dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja dosen. 



 
 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sunarsih (2011) 

dengan judul pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan administrasi Universitas Terbuka, hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan administrasi Universitas 

Terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Budaya organisasi berpengaruh secara langsung positif terhadap komitmen 

organisasi.  Bahwa komitmen organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh 

budaya organisasi UIA. Meningkatnya budaya organisasi akan mengakibatkan 

peningkatan komitmen organisasi sebesar 60,4%. 

2. Budaya organisasi  berpengaruh secara langsung positif terhadap kepuasan kerja.  

Bahwa Budaya organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh kepuasan 

kerja dosen UIA. Meningkatnya budaya organisasi akan mengakibatkan 

peningkatan kepuasan kerja sebesar 36,4%. 

3. Komitmen organisasi  berpengaruh secara langsung positif terhadap kepuasan 

kerja.  Bahwa omitmen organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh 

kepuasan kerja dosen UIA. Meningkatnya komitmen organisasi akan 

mengakibatkan peningkatan kepuasan kerja sebesar 38,6%. 

4. Budaya organisasi  berpengaruh secara langsung positif terhadap kinerja dosen.  

Bahwa budaya organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh kinerja dosen 



 
 

UIA. Meningkatnya budaya organisasi akan mengakibatkan peningkatan kinerja 

sebesar 31%. 

5. Komitmen organisasi  berpengaruh secara langsung positif terhadap kinerja 

dosen.  Bahwa komitmen organisasi dipengaruhi secara langsung positif oleh 

kinerja dosen UIA. Meningkatnya komitmen organisasi akan mengakibatkan 

peningkatan kinerja sebesar 43.9%. 

6. Kepuasan kerja berpengaruh secara langsung positif terhadap kinerja dosen.  

Bahwa kepuasan kerja dipengaruhi secara langsung positif oleh kinerja dosen 

UIA. Meningkatnya komitmen organisasi akan mengakibatkan peningkatan 

kinerja sebesar 47.9%. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap komitmen organisasi, komitmen organisasi juga berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan kerja, disamping itu kepuasan kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dosen. 

 

5.2. Saran 

Setelah menganalisa pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja dosen Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta, 

maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran, antara lain : 



 
 

1. Dosen akan merasa makin dihargai apabila solidaritas antar dosen tinggi. Hal ini 

dapat dibangun dengan diadakannya kegiatan-kegiatan bersama untuk 

membangkitkan rasa solidarisme. 

2. Dosen diharapkan bekerja secara professional dengan datang tepat waktu dan 

berdisiplin terhadap tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. 

3. Dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja hendaknya Universitas memberikan 

keadilan kepada seluruh dosen dalam hal kesesuaian gaji. Dosen akan merasa 

lebih puas ketika mereka menerima gaji sesuai dengan beban kerja. Kesesuaian 

gaji juga akan dapat mengurangi persepsi dosen akan kemungkinan bahwa 

pesaing memberikan gaji yang lebih baik. 

4. Dalam rangka meningkatkan komitmen organisasi hendaknya perusahaan lebih 

memperhatikan loyalitas dosen melalui pemberian penghargaan sesuai dengan 

kontribusi mereka dalam mendukung tujuan Universitas. Selain itu Universitas 

hendaknya memberikan rasa keyakinan kepada dosen bahwa mereka merupakan 

bagian dari Universitas. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan dosen 

meninggalkan Universitas. 
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