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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan kepemimpinan 

pemberdayaan terhadap kinerja dengan komitmen kerja sebagai variabel mediasi. 

Pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dengan 120 responden 

sebagai sampel penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS). Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh beberapa kesimpulan bahwa kompetensi dan kepemimpinan 

pemberdayaan berpengaruh positif terhadap kinerja, sedangkan komitmen kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja. Kesimpulan lain adalah bahwa komitmen kerja tidak 

memediasi pengaruh kompetensi dan kepemempinan pemberdayaan terhadap kinerja. 

Kata kunci: Kompetensi, Kepemimpinan Pemberdayaan, Komitmen Kerja, Kinerja 

 

 
Abstract 

This study aims to analyze the effect of competence and empowering leadership on 

performance with work commitment as a mediating variable. Sampling using 

purposive sampling with 120 respondents as the research sample. The data analysis 

used in this research is Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM- 

PLS). Based on the results of the analysis, there are several conclusions that 

competence and empowerment leadership have a positive effect on performance, while 

work commitment has no effect on performance. Another conclusion is that work 

commitment does not mediate the influence of empowerment competence and 

leadership on performance. 

Keywords: Competence, Empowering Leadership, Work Commitment, Performance 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Tantangan perguruan tinggi di Indonesia sekarang ini semakin kompleks, beban 

yang dipikul oleh perguruan tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi 

pekerjaan yang berat. Saat ini pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi banyak 

tantangan, mulai dari daya saing, kualifikasi dan kompetensi dosen, peningkatan 

infrastruktur pendidikan, technology readiness dan lain sebagainya (Nasir, 2018). Oleh 
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karena itu tenaga pendidik atau dosen di suatu perguruan tinggi harus memiliki 

profesionalisme dalam hal mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi mahasiswanya (Uno, 2017). 

Dalam konteks kinerja tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi parameter 

yang digunakan adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara menyeluruh 

(Serdos, 2019). Yaitu pelaksanan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. Kinerja dosen menarik untuk diteliti karena 

merupakan salah satu faktor penting internal yang dapat mempengaruhi kinerja 

perguruan tinggi. Berbagai indikator membuktikan bahwa kemerosotan kualitas 

pendidikan tinggi di Indonesia akibat kondisi-kondisi internal perguruan tinggi itu 

sendiri, antara lain adalah kinerja dosen yang rendah jika dilihat dari berbagai 

kegiatannya (Nur’aeni, 2011). 

Idealnya, kinerja tenaga pendidik yang baik jika telah melaksanakan semua 

aspek kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan maksimal (Serdos, 2019). 

Universitas Darussalam Gontor salah satu perguruan tinggi yang diindikasi terdapat 

permasalahan kinerja tenaga pendidik. Berdasarkan hasil wawancara, didapati salah 

satu aspek kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tergolong rendah yaitu dalam hal 

penelitian (Biro SDM UNIDA Gontor, 2021). 

Salah satu faktor yang diprediksi dapat meningkatkan kinerja adalah 

kompetensi. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 

kompetensi dapat mempengaruhi baik atau buruknya kinerja seseorang pada organisasi 

(Sarmawa et al, 2015). Tenaga pendidik yang mengajar di suatu perguruan tinggi harus 

mempunyai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan bidang studi yang 

diajarkan, jika tidak akan berdampak pada kinerja yang buruk bagi perguruan tinggi. 

Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas lulusan yang dihasilkan oleh 

perguruan tinggi tersebut. Artinya, ketidaksesuaian kompetensi pendidik dapat 

berdampak pada buruknya kinerja sebuah perguruan tinggi. 

Selain faktor kompetensi, faktor kepemimpinan juga merupakan hal penting 

karena mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan 
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hidup organisasi. Peran kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah 

organisasi sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian misi, visi dan 

tujuan suatu organisasi. Model kepemimpinan modern seperti kepemimpinan 

pemberdayaan memainkan peranan penting bagi organisasi. Kepemimpinan 

pemberdayaan merupakan proses penciptaan lingkungan kerja yang kondusif yang 

dapat meningkatkan efikasi diri karyawan serta menghilangkan faktor-faktor yang 

membuat karyawan tidak berdaya (Arnold et al., 2000). Begitu pula menurut Rana & 

Singh (2016), pemberdayaan dianggap dapat memanfaatkan potensial karyawan 

termasuk sebagai proses pemberian wewenang kepada karyawan untuk mengambil 

keputusan penting tentang peristiwa sehari-hari mereka. 

Komitmen kerja menjadi perhatian yang tak kalah penting dalam lingkup 

organisasi karena memberikan dampak signifikan terhadap kinerja. Komitmen 

merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka terhadap 

organisasi tempat dimana seseorang bekerja (Robbins & Judge, 2013). Menurut Burr 

& Girardi (2002), mendefinisikan komitmen sebagai sikap kerja atau keyakinan yang 

kuat dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi, kesediaan untuk berbuat 

yang terbaik bagi organisasi dan keinginan untuk tetap bertahan dalam organisasi. 

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa komitmen dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang dalam organisasi, semakin tinggi komitmen seseorang pada organisasi maka 

semakin tinggi pula tingkat kinerja dan loyalitas seseorang terhadap organisasinya 

(Abu Siri, 2020; Martini, 2018; Setyaningdyah, 2013). 

Penelitian ini menggunakan komitmen kerja sebagai variabel mediasi, karena 

para dosen atau tenaga pendidik yang mempunyai komitmen cenderung akan peduli 

dan bertanggungjawab terhadap nilai dan tujuan organisasi, kesediaan untuk berbuat 

yang terbaik bagi organisasi, keinginan untuk tetap bertahan dalam organisasi dan tidak 

akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh kekuatan yang berasal dari eksternal dalam 

menjalankan tugasnya. Dengan demikian seorang dosen dengan kompetensi yang baik 

serta pemimpin yang selalu memberdayakan didukung dengan dosen yang mempunyai 

komitmen yang tinggi maka diharapkan kinerja dosen tersebut menjadi lebih baik. 
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Kompetensi yang baik dan mumpuni dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga 

pendidik serta gaya kepemimpinan pemberdayaan yang efektif dan dapat 

memberdayakan anggota organisasinya akan berpengaruh pada perilaku kerja yang 

diindikasikan akan dapat meningkatkan kinerja tenaga pendidik itu sendiri, yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Seorang 

pemimpin juga harus mampu menciptakan komitmen kerja pada anggota organisasinya 

dengan menanamkan visi, misi dan tujuan organisasi dengan baik untuk membangun 

loyalitas dan kepercayaan dari anggota organisasi tersebut. Komitmen kerja 

diindikasikan menjadi pemediasi pengaruh kompetensi dan kepemimpinan 

pemberdayaan terhadap kinerja. 

1.1 Kompetensi 

Menurut Wibowo (2007) mengatakan bahwa kompetensi adalah suatu 

kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut. Maka, seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu jenis 

pekerjaan cenderung tidak meninggalkan pekerjaan yang dia lakukan (Setyaningtyas 

dkk, 2013). 

Dalam konteks tenaga pendidik, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10) dinyatakan secara tegas bahwa 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Lebih jauh, Undang-undang No 14 tahun 2005 pasal 69 

mengklasifikasikan kompetensi dosen kedalam 4 kompetensi, yaitu: kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. 

1.2 Kepemimpinan Pemberdayaan 

Kepemimpinan pemberdayaan merupakan proses penciptaan lingkungan kerja 

yang kondusif yang dapat meningkatkan efikasi diri karyawan serta menghilangkan 

faktor-faktor yang membuat karyawan tidak berdaya (Arnold dkk, 2000). Begitu pula 

menurut Rana dan Singh (2016), pemberdayaan dianggap dapat memanfaatkan 
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potensial karyawan termasuk sebagai proses pemberian wewenang kepada karyawan 

untuk mengambil keputusan penting tentang peristiwa sehari-hari mereka. Ahearne 

dkk (2005) menyatakan kepemimpinan pemberdayaan sebagai tindakan yang 

memimpin karyawan dengan menekankan pada kebermaknaan pekerjaan, mendorong 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, menyampaikan keyakinan bahwa kinerja 

akan menjadi tinggi ketika pimpinan memberdayakan potensi karyawan, dan 

menghilangkan hambatan birokrasi di dalam perusahaan. 

1.3 Komitmen Kerja 

Menurut Burr dan Girardi (2002), mendefinisikan komitmen sebagai sikap 

kerja atau keyakinan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi, 

kesediaan untuk berbuat yang terbaik bagi organisasi dan keinginan untuk tetap 

bertahan dalam organisasi. Begitu pula menurut Luthans (1995), mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai Suatu sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan 

merupakan proses berkelanjutan dari seorang anggota organisasi yang mengungkapkan 

perhatiannya terhadap keberhasilan dan kebaikan organisasi. Definisi lain menurut 

Meyer (1990), bahwa komitmen tidak hanya berhubungan dengan tingkat keluar 

masuknya karyawan, melainkan juga berkaitan dengan tingkat kerelaan karyawan 

untuk berkorban bagi organisasinya. Maka, seseorang dengan komitmen kerja yang 

tinggi akan memperoleh hasil kerja yang lebih baik (Harinoto dan Bogetriatmanto, 

2018). 

1.4 Kinerja 

Kinerja memiliki pengertian yang beragam dari berbagai pakar, tetapi tetap 

memiliki kesamaan secara umum. Dalam bahasa Indonesia, kinerja disebut juga 

dengan prestasi kerja. Prestasi kerja atau kinerja mempunyai arti sebagai ungkapan 

kemampuan yang didasari oleh sebuah pengetahuan serta sikap dan keterampilan 

untuk menghasilkan suatu hal. Sedangkan prestasi kerja diartikan sebagai suatu 

pencapaian atas persyaratan pekerjaan tertentu yang tercermin dari output yang 

dihasilkan baik dari kuantitas atau mutunya. 
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Menurut Dizqah dkk (2012) kinerja adalah serangkaian sikap yang ditunjukkan 

seseorang berkaitan dengan pekerjaannya, atau dengan kata lain kinerja adalah 

sejumlah efisiensi yang diperoleh karena jenis pekerjaan seseorang (melatih, 

memproduksi atau melayani). Menurut Mangkunegara (2013) mendefiniskan kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. 

Berkaitan dengan kinerja seorang tenaga pendidik pada sebuah perguruan 

tinggi, yaitu berdasarkan buku pedoman Sertifikasi Dosen Tahun 2019 bahwa kinerja 

adalah pelaksanaan tugas Tridharma perguruan tinggi yang terdiri Pendidikan dan 

Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jika melihat dari pengertian diatas 

maka kita dapat mengetahui bahwa tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi atau 

dosen mempunyai tugas yaitu terkait pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

2. METODE 

2.1 Kompetensi dan Komitmen Kerja 

Menurut Goffin dan Woycheshin (2006), kompetensi adalah kemampuan milik 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan berdasaran pengetahuan, keterampilan dan 

sikap kerja, serta kepribadian. Menurut pendapat lain kompetensi merupakan ciri dasar 

seseorang yang terdiri dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang ada terkait dengan 

kinerja seseorang (Spencer & Spencer, 1993; Wibowo, 2007). Hasil penelitian dari 

Vindyani dan Desiana (2018) menemukan bahwa pengetahuan sebagai salah satu 

dimensi dari kompetensi yang berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen kerja 

seseorang. Seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu jenis pekerjaan 

cenderung tidak meninggalkan pekerjaan yang dia lakukan. 

Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martini 

dkk (2018) yang menyebutkan bahwa kompetensi memegang peranan penting dalam 

meningkatkan komitmen individu yang selanjutnya menjaga komitmen individu agar 
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tetap baik tetap harus dilakukan karena sangat penting untuk menjaga kinerja 

karyawan. 

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap komitmen kerja 

2.2 Kompetensi dan Kinerja 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Renyut dkk (2017), kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya semakin tinggi 

kompetensi karyawan maka semakin nyata pula menghasilkan peningkatan kinerja 

karyawan. Karyawan yang memiliki kompetensi selalu menunjukkan pemikiran yang 

cerdas, handal dalam bekerja, berpengalaman, terampil dan profesional dalam 

menghasilkan pekerjaan yang optimal, unggul dalam segi kuantitas yang dihasilkan, 

nilai kualitas kerja yang maksimal, efisiensi penggunaan waktu dan penggunaan 

anggaran yang efektif untuk organisasi. Sedangkan kompetensi guru profesional 

menurut Cooper dan Mcintyre (1996), yaitu guru yang memiliki pengetahuan tentang 

pembelajaran dan perilaku manusia, memiliki pengetahuan tentang bidang studi yang 

diajarkan, memiliki sikap yang baik tentang; diri sendiri, sekolah, rekan kerja, dan 

bidang studi yang diajarkan, serta memiliki keterampilan yang baik dalam teknik 

mengajar. 

Pendidik yang mengajar sesuai dengan kompetensinya akan lebih baik daripada 

pendidik yang mengajar berbeda dengan kompetensi profesionalnya. Merujuk pada 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, standar kompetensi 

guru meliputi pengelolaan pembelajaran, pengembangan potensi, penguasaan 

akademik, dan sikap kepribadian. Sedangkan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi pendidik meliputi: kompetensi 

kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Sejumlah hasil penelitian membuktikan pengaruh kompetensi terhadap kinerja, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Zhang dkk (2018), mengatakan bahwa diantara 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu pada organisasi, kompetensi 

merupakan faktor yang paling penting guna penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan 

serta visi misi organisasi. 
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H2: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja 

2.3 Kepemimpinan Pemberdayaan dan Komitmen Kerja 

Kepemimpinan Pemberdayaan adalah tindakan yang memberdayakan 

karyawan dengan menekankan pada kebermaknaan pekerjaan, mendorong partisipasi 

dalam pengambilan keputusan, menyampaikan keyakinan bahwa kinerja akan menjadi 

tinggi ketika pemimpin memberdayakan potensi karyawan dan menghilangkan 

hambatan birokrasi di dalam perusahaan (Ahearne dkk, 2005). Sedangkan menurut 

Zhang dan Bartol (2010) mengemukakan bahwa kepemimpinan yang memberdayakan 

adalah kondisi yang diciptakan oleh pemimpin untuk berbagi kekuasaan, memberikan 

pengambilan keputusan otonomi kepada bawahan, mengekspresikan kemampuan 

kepercayaan karyawan, dan penghapusan hambatan kinerja. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Albrecht dan Andreetta (2011) 

mengemukakan pemahaman yang komprehensif bagaimana kepemimpinan 

pemberdayaan dapat mempengaruhi komitmen afektif karyawan. Lebih khusus, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketika karyawan merasa pemimpin atau manager 

mereka memiliki gaya dan sikap kepemimpinan pemberdayaan, maka mereka akan 

merasa diberdayakan yang selanjutnya akan membuat karyawan merasa termotivasi 

dan cenderung tetap ingin terlibat dan terhubung untuk memiliki rasa memiliki 

organisasi. 

H3: Kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh posisitif terhadap 

komitmen kerja 

2.4 Kepemimpinan Pemberdayaan dan Kinerja 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan (Sonnetag dkk, 2014). Menurut Kim dan Beehr (2017), penugasan yang 

diberikan oleh pemimpin kepada anggota mereka akan membuat karyawan merasa 

memiliki pekerjaan sehingga akan merasa memiliki tanggungjawab atas pekerjaannya. 

Maka, semakin pemimpin memberdayakan karyawan, semakin meningkat pula kinerja 

karyawan tersebut. Hal itu didukung oleh penelitian Vecchio dkk(2010), yang 

menyebutkan bahwa karyawan yang diberi peluang lebih besar untuk mencapai target 
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dengan leluasa oleh pemimpin mereka, akan cenderung lebih memiliki kinerja yang 

baik. 

Karyawan dapat bekerja dengan optimal ketika pemimpin mampu 

memberdayakan karyawannya dengan segala situasi yang terjadi (Wong & Kuvaas, 

2018). Kepemimpinan pemberdayaan menekankan peran dan dukungan otonom seperti 

penugasan yang merupakan faktor penting yang dapat memprediksi kinerja tugas 

karyawan (Dysvik & Kuvaas, 2013). 

H4: Kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

2.5 Komitmen Kerja dan Kinerja 

Menurut Burr dan Girardi (2002), mendefinisikan komitmen sebagai sikap 

kerja atau keyakinan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi, 

kesediaan untuk berbuat yang terbaik bagi organisasi dan keinginan untuk tetap 

bertahan dalam organisasi. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Altun 

(2017), pendidik yang memiliki komitmen kerja terhadap organisasi akan 

mencurahkan sebagian besar waktu dan energinya guna melakukan persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi kemajuan belajar siswanya. Hal ini didukung penelitian 

yang dilakukan oleh Martini et al (2018) dan Setyaningtyas et al (2013), yang 

mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Sedangkan menurut Suharto dkk (2019), komitmen organisasi 

yang kuat dapat meningkatkan kinerja. 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya, dimana kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, dan komitmen organisasi 

berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal tersebut diatas sejalan 

dengan hasil penelitian dari Abu Siri dkk (2020) dan Martini dkk (2020) yang 

menyebutkan bahwa komitmen organisasi dapat berperan sebagai mediator hubungan 

kompetensi dengan kinerja. 

H5: Komitmen kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 
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2.6 Kompetensi, Komitmen Kerja dan Kinerja 

Berdasarkan kajian teori dari hasil penelitian sebelumnya, dimana kompetensi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen kerja dan komitmen kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sehingga sejalan dengan konsep dan hasil 

penelitian dari Abu Siri dkk (2020) dan Martini dkk (2020) yang menyebutkan bahwa 

komitmen kerja dapat berperan sebagai mediator hubungan kompetensi dengan kinerja. 

Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa seseorang yang mempunyai kompetensi yang 

baik dapat meningkatkan kinerja yang ditambah dengan komitmen kerja yang tinggi 

(Martini dkk, 2018). 

H6: : Komitmen kerja memediasi pengaruh positif kompetensi terhadap 

kinerja 

2.7 Kepemimpinan Pemberdayaan, Komitmen Kerja dan Kinerja 

Model kepemimpinan modern seperti kepemimpinan pemberdayaan 

memainkan peranan penting bagi organisasi. Kepemimpinan pemberdayaan 

merupakan proses penciptaan lingkungan kerja yang kondusif yang dapat 

meningkatkan efikasi diri karyawan serta menghilangkan faktor-faktor yang membuat 

karyawan tidak berdaya (Arnold dkk, 2000). Gaya kepemimpinan yang salah satunya 

kepemimpinan pemberdayaan dikenal dapat mendorong keterikatan karyawan berupa 

komitmen organisasi yang mengarah pada kinerja karyawan. Seorang karyawan yang 

memiliki komitmen terhadap organisasi akan berusaha untuk menghasilkan output 

yang lebih baik lagi untuk organisasi mereka dan juga merupakan peran kunci dalam 

menentukan kinerja karyawan (Salman dkk, 2016). 

Selain itu juga terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan secara teori maupun penelitian juga berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi. Hal ini juga didukung oleh komitmen mereka terhadap organisasinya, yang 

akan menciptakan peningkatan kinerja yang lebih baik dan lebih tinggi. Karena 

komitmen pada organisasi merupakan kondisi karyawan yang berpihak pada organisasi 

dan tujuannya, serta niat untuk mempertahankan keanggotaannya di perusahaan 

(Syabarrudin dkk, 2020). Dengan kata lain komitmen organisasi akan berkaitan dengan 
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tingginya keinginan karyawan untuk berbagi dan berkorban untuk organisasi mereka. 

Selanjutnya komponen komitmen kerja dan hasil akan mempengaruhi karyawan 

dengan kinerja yang lebih baik dan yang lebih fokus pada bisnis sangat penting untuk 

keberhasilan organisasi (Cesario & Chambel, 2017). 

Dengan demikian, variabel komitmen kerja dalam penelitian ini berperan 

sebagai variabel perantara atau mediasi pengaruh kepemimpinan pemberdayaan 

terhadap terhadap kinerja. 

H7: Komitmen Kerja memediasi pengaruh positif kempemimpinan 

pemberdayaan terhadap kinerja 

MODEL PENELITIAN 
 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 
 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner 

dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur tanggapan responden. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. 

Dimana kriteria responden yang digunakan diantaranya telah berinteraksi dengan 

pimpinan minimal 1 tahun dan sudah mengajar minimal 1 tahun. 

Untuk menganalisis pengaruh kompetensi dnan kepemimpinan pemberdayaan 

terhadap kinerja tenaga pendidik dengan komitmen kerja sebagai variabel mediasi baik 

secara simultan atau parsial maka digunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) 

dengan menggunakan software smartPLS versi 3.0. PLS merupakan model persamaan 

KEPEMIMPINAN 

PEMBERDAYAAN 
 

(X2) 
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Structural Equation Modeling (SEM) dengan basis variance. Pada penelitian ini 

menggunakan pengujian dengan pendekatan Structural Equation Modeling - Partial 

Least Square (SEM-PLS) pada data yang didapatkan, terbagi menjadi 2 model: inner 

model dan outer model, selanjutnya dilanjutkan dengan uji hipotesis. 

Pada penelitian ini, sampel didapatkan dengan menyebar kuesioner 

menggunakan alat bantu Googel Form. Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 

10 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 dan berhasil mendapatkan 120 

responden sebagai sampel. Berdasarkan data yang berhasil didapat, diperoleh hasil 

bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 66 responden laki-laki dengan 

presentase (55%) dan 54 responden perempuan dengan presentase (45%), sehingga 

dapat dikatakan responden laki-laki mendominasi pada penelitian ini dengan 66 

responden dari 120 orang. Kemudian berdasarkan usianya, dari keseluruhan responden 

yang ada memiliki rentang usia yang berbeda. Responden dengan usia 25 – 35 tahun 

mendominasi dengan jumlah 93 orang atau sebesar 77,5% dan responden yang berusia 

diatas 56 tahun merupakan responden paling sedikit yang hanya berjumlah 1 orang atau 

sebesar 0,8%. Karakteristik responden menurut pendidikan terakhir yang ditempuh 

oleh para tenaga pendidik atau dosen yang menjadi responden dalam penelitian ini 

beragam, responden terbanyak pada penelitian ini menempuh pendidikan terakhir 

Magister (S2) sejumlah 115 orang atau sebesar 95,8% dan responden paling sedikit 

dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) dengan jumlah 2 orang atau sebesar 1,7%. 

Karakteristik responden berdasarkan waktu lama mengajar adalah sebagai berikut: 

responden terbanyak pada penelitian ini telah mengajar lebih dari 5 tahun yaitu 

sebanyak 85 orang atau sebesar 70,8%, sedangkan responden paling sedikit ada pada 

rentang waktu lama mengajar 11-15 tahun, 16-20 tahun dan diatas 21 tahun yang 

masing-masing berjumlah 3 orang atau sebesar 2,5%. Berdasarkan karakteristik lama 

interaksi dengan pimpinan (Kaprodi) oleh responden, menunjukkan bahwa responden 

yang telah berinteraksi dengan pimpinan antara 1 – 3 tahun sebanyak 79 orang atau 

sebesar 65,8%, sedangkan responden yang telah berinteraksi dengan pimpinan lebih 

dari 3 tahun sebanyak 41 orang atau sebesar 34,2%. Dengan demikian, interaksi tenaga 
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pendidik dengan pimpinan (Kaprodi) pada rentang waktu 1-3 tahun lebih banyak dari 

pada tenaga pendidik yang telah berinteraksi dengan pimpinan (Kaprodi) mereka diatas 

3 tahun. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode Partial Least 

Square (PLS) yang merupakan model persamaan Structural Equation Modeling 

(SEM). Pengujian validitas pada tahap Convergent Validity dilakukan dengan 

mengkaji nilai outer loading, pada tahap ini penulis melakukan eliminasi terhadap 

beberapa indikator disebabkan nilai outer loading yang kurang dari 0,6. Menurut Hair 

dkk (2008), nilai outer loading harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih 

dapat diterima dan dipergunakan. Selanjutnya uji discriminant validity menggunakan 

nilai cross loading. Suatu indikator dinyatakan memenuhi discriminant validity apabila 

nilai cross loading indikator pada variabelnya adalah lebih besar dibandingkan dengan 

korelasi variabel lainnya (Hair dkk,2014). Berikut ini adalah nilai cross loading 

masing-masing indikator: 

Tabel 1. Cross Loading 

Kepemimpinan 

Pemberdayaan 

Kinerja 

Dosen 

Komitmen 

Kerja 
Kompetensi 

Kepemimpinan 

Pemberdayaan 
0,789 - - - 

Kinerja Dosen 0,529 0,733 - - 

Komitmen 

Kerja 

 

0,432 
 

0,440 
 

0,773 

 

- 

Kompetensi 0,407 0,772 0,515 0,712 

Sumber : Data yang diolah, 2021. 

Selain mengamati nilai cross loading, discriminant validity juga dapat diketahui 

melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai Average Variant Extracted (AVE) 

untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus > 0,50 untuk model yang 

baik (Hair dkk, 2014). 



14  

 

 
 

Tabel 2. Average Variant Extracted (AVE) 
 

Variabel AVE 

Kepemimpinan Pemberdayaan 0.622 

Kinerja Dosen 0.537 

Komitmen Kerja 0.598 

Kompetensi 0.507 

Sumber : Data yang diolah, 2021. 

Berdasarkan sajian data pada tabel 2 diatas, diketahui nilai AVE 

Kepemimpinan Pemberdayaan, Kinerja Dosen, Komitmen Kerja dan Kompetensi > 

0,50. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki 

discriminant validity yang baik. 

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai 

reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan 

memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability > 0,70 

(Hair dkk, 2014). Uji realibilitas dengan composite reability di atas dapat diperkuat 

dengan menggunakan nilai cronbach alpha. Yaitu suatu variabel dapat dinyatakan 

reliabel atau memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai cronbach alpha > 0,70 

(Ghozali dan Latan, 2015). Berikut ini adalah nilai composite reliability dan cronbach 

alpha dari masing-masing variabel yang ditunjukkan pada tabel 4 dan 5 dibawah ini: 

Tabel 3. Composite Reliability 
 

Variabel 
Composite 

Reliability 
Interpretasi 

Kepemimpinan Pemberdayaan 0.948 Realiabel 

Kinerja Dosen 0.927 Realiabel 

Komitmen Kerja 0.947 Realiabel 

Kompetensi 0.911 Realiabel 

Sumber : Data yang diolah, 2021. 
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Tabel 4. Cronbanch Alpha 
 

Variabel Cronbanch Alpha Interpretasi 

Kepemimpinan Pemberdayaan 0.939 Realiabel 

Kinerja Dosen 0.914 Realiabel 

Komitmen Kerja 0.939 Realiabel 

Kompetensi 0.891 Realiabel 

Sumber : Data yang diolah, 2021. 

R-square digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel, sedangkan nilai 

Q-square digunakan untuk melihat predictive relevance atau sebaik apa observasi 

dalam penelitian ini. 

Tabel 5. R-Square 
 

Variabel R-Square 

Kinerja Dosen 0.652 

Komitmen Kerja 0.324 

Sumber: Data yang diolah, 2021. 

Berdasarkan sajian data pada tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa nilai R- 

Square untuk variabel Kinerja Tenaga Pendidik adalah 0,652. Perolehan nilai tersebut 

menjelaskan bahwa presentase besarnya Kinerja Tenaga Pendidik dapat dijelaskan oleh 

variabel Kompetensi, Kepemimpinan Pemberdayaan dan Komitmen Kerja sebesar 

65,2%. Kemudian untuk nilai R-Square yang diperoleh variabel Komitmen Kerja 

adalah 0,324. Nilai tersebut menjelaskan bahwa Komitmen Kerja dapat dijelaskan oleh 

Kompetensi dan Kepemimpinan Pemberdayaan sebesar 32,4%. 

Nilai Q-square dapat diketahui dengan rumus: 

Q-Square       = 1[(1 R 21)x(1 R 2 2)] 

= 1 − [(1 − 0.652)𝑥(1 − 0.324)] 

= 1 - (0.348 x 0.676) 

= 1 – 0.235 

= 0.765 
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diperoleh nilai R-Square sebesar 

0,765. Hal ini menunjukkan keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh 

model penelitian sebesar 76,5%. Sedangkan sisanya sebesar 23,5% dijelaskan oleh 

faktor lain yang berada diluar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil 

tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki Goodness of Fit 

yang cukup baik. 

Tabel 6. Dirrect Effects 

Hipotesis Pengaruh T Statistics P Values Hasil 

H1 

Kompetensi → Komitmen 

Kerja 
4,414 0,000 Diterima 

 

H2 

Kompetensi → Kinerja 

Dosen 

 

12,388 
 

0,000 
 

Diterima 

 

H3 

Kepemimpinan 

Pemberdayaan → 

Komitmen Kerja 

 

2,765 

 

0,006 

 

Diterima 

 

H4 

Kepemimpinan 

Pemberdayaan → 

Kinerja Dosen 

 

4,616 

 

0,000 

 

Diterima 

 

H5 

Komitmen Kerja → Kinerja 

Dosen 

 

0,288 
 

0,773 
 

Ditolak 

Sumber: Data yang diolah, 2021. 

Berdasarkan data pada tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 

hipotesis yang telah memenuhi kriteria uji hipotesis dan terdapat 1 hipotesis yang 

belum memenuhi kriteria uji hipotesis. H1, H2, H3, H4 memiliki interpretasi bahwa 

hipotesis berpengaruh positif dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa H1, H2, 

H3, H4 telah memenuhi syarat uji hipotesis. Sedangkan H5 memiliki interpretasi 

bahwa hipotesis berpengaruh positif dan tidak signifikan, maka dapat disimpulkan 

hipotesis tersebut belum memenuhi uji hipotesis. 
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Tabel 7. Indirrect Effects 

Hipotesis Pengaruh T Statistics P Values Hasil 

H6 

Kompetensi → Komitmen 

Kerja → Kinerja Dosen 
0,267 0,790 

 

Ditolak 

 

 
H7 

Kepemimpinan 

Pemberdayaan → 

Komitmen Kerja → Kinerja 

Dosen 

 

 
0,264 

 

 
0,792 

 

 

Ditolak 

Sumber: Data yang diolah, 2021. 

Berdasarkan data pada table 7 diatas, dapat diketahui bahwa H6 dan H7 memiliki 

interpretasi bahwa hipotesis berpengaruh positif dan tidak signifikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua hipotesis tersebut belum memebuhi syarat uji hipotesis. 

Langkah selanjutnya adalah menguji efek mediasi dalam penelitian ini dengan 

membandingkan hubungan langsung dan hubungan tidak langsung variabel 

independen dan variabel dependen. Dari hasil penelitian, komitmen kerja terbukti tidak 

memediasi penuh pengaruh kompetesi terhadap kinerja dosen dan pengaruh 

kepemimpinan pemberdayaan terhadap kinerja dosen. 

Kompetensi terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen kerja. Hal ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh (Abu Siri dkk, 

2020) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen kerja melalui dimensi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang menyebabkan komitmen kerja 

semakin kuat. Artinya, semakin tinggi kompetensi seseorang maka akan semakin kuat 

pula komitmen kerjanya terhadap organisasi (Martini dkk, 2018). 

Kompetensi terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja tenaga pendidik. Hal ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh (Abu Siri 

dkk, 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi melalui dimensi kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Artinya, semakin tinggi 
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kompetensi seorang tenaga pendidik maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerjanya 

pada organisasi (Setyaningdyah dkk, 2013). 

Pentingnya kemampuan pemimpin dalam memberdayakan karyawan sangat 

diperlukan dalam suatu organisasi guna menekankan kebermaknaan pekerjaan kepada 

karyawan, mendorong partisipasi dalam pengambilan suatu keputusan, menyampaikan 

keyakinan bahwa kinerja akan menjadi tinggi ketika pemimpin memberdayakan 

potensi karyawan dan menghilangkan hambatan birokrasi di dalam perusahaan atau 

organisasi (Ahearne dkk, 2005). Kepemimpinan pemberdayaan terbukti berpengaruh 

positif terhadap komitmen kerja karyawan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari 

Albrect dan Andreetta (2011) yang mengatakan bahwa ketika karyawan merasa 

diberdayakan oleh pemimpin atau manager mereka, maka mereka akan merasa 

termotivasi dan cenderung tetap ingin terlibat dan terhubung serta akan menumbuhkan 

rasa memiliki organisasi dimana ini menjadi salah satu dimensi dari sebuah komitmen 

kerja. 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan (Sonnetag dkk, 2014). Menurut Kim dan Beehr (2017), penugasan yang 

diberikan oleh pemimpin kepada bawahan akan membuat karyawan merasa memiliki 

pekerjaan sehingga akan merasa memiliki tanggungjawab atas pekerjaannya. Dari 

penelitian tersebut, seorang tenaga pendidik akan lebih memiliki rasa tanggungjawab 

atas pekerjaannya jika atasan mereka memberikan suatu tugas kepada mereka. Maka 

ketika pemimpin semakin mampu memberdayakan para tenaga pendidik yang ada, 

akan semakin meningkat pula kinerja tenaga pendidik tersebut. Hal itu didukung 

penelitian oleh Vecchio dkk (2010), yang menyebutkan bahwa karyawan yang diberi 

peluang lebih besar untuk mencapai target dengan leluasa oleh pemimpin mereka, akan 

cenderung lebih memiliki kinerja yang baik. 

Dari hasil penelitian ini didapati bahwa komitmen kerja yang baik, tidak secara 

signifikan dapat meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Hal ini memperkuat penelitian 

yang dilakukan oleh Renyut dkk (2017) yang menyebutkan bahwa komitmen kerja 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Komitmen yang dimiliki oleh tenaga 
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pendidik tergolong baik, namun tidak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja 

mereka. 

Dari hasil penelitian ini didapati bukti empiris bahwa komitmen kerja tidak 

memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja tenaga pendidik. Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Abu Siri dkk, 2020; Martini 

dkk, 2020; dan Martini dkk, 2018) yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi 

memediasi penuh pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Sebaliknya, hasil pada 

penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Yuliantini et al (2017) yang 

menyatakan serupa bahwa komitmen organisasi tidak memediasi pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja. Hal ini berarti bahwa tenaga pendidik atau dosen dengan kompetensi 

yang baik tetap akan dapat meningkatkan kinerja mereka, meskipun tanpa adanya 

komitmen kerja yang kuat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor 

lain yang dapat memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja tenaga pendidik. 

Terakhir, dari hasil penelitian ini didapati bukti empiris bahwa komitmen kerja 

tidak memediasi pengaruh kepemimpinan pemberdayaan terhadap kinerja tenaga 

pendidik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Purnomo dkk (2020) yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi tidak memediasi 

pengaruh kepemimpinan pemberdayaan terhadap kinerja. Komitmen kerja sejatinya 

merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi, dimana seseorang 

dengan komitmen yang tinggi akan cenderung berpihak pada organisasi untuk terus 

memperjuangkan dan peduli dengan organisasi tempat mereka berada, serta niat untuk 

mempertahankan keanggotaannya di organisasi. Namun pada penelitian ini, komitmen 

kerja tidak dapat menjadi mediator yang signifikan hubungan antara kepemimpinan 

pemberdayaan dan kinerja tenaga pendidik, artinya pemimpin yang memberdayakan 

para pendidik pada lingkup jajarannya tetap akan dapat meningkatkan kinerja para 

tenaga pendidik mereka, meskipun para pendidik tidak mempunyai komitmen kerja 

yang kuat. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan: Kompetensi 

terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen kerja dan 

kinerja. Artinya, semakin tinggi kompetensi seseorang maka akan semakin kuat pula 

komitmen kerjanya terhadap organisasi yang akan berdampak pada peningkatan 

kinerjanya pada organisasi. Peningkatan tersebut tak lepas dari pengetahuan dan 

kemampuam individu dalam melaksanakan segala tugas dalam organisasi. 

Kepemimpinan pemberdayaan terbukti berpengaruh positif terhadap komitmen kerja 

karyawan, dikarenakan ketika karyawan merasa diberdayakan oleh pemimpin atau 

manager mereka, maka mereka akan merasa termotivasi dan cenderung tetap ingin 

terlibat dan terhubung serta akan menumbuhkan rasa memiliki organisasi dimana ini 

menjadi salah satu dimensi dari sebuah komitmen kerja. Selanjutnya, kepemimpinan 

pemberdayaan juga terbukti merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, hal ini dapat disebabkan karena karyawan yang diberi peluang lebih 

besar untuk mencapai target dengan leluasa oleh pemimpin mereka, akan cenderung 

lebih memiliki kinerja yang baik. 

Selanjutnya, dari hasil penelitian ini didapati bahwa komitmen kerja yang baik, 

tidak tida berpengaruh terhadap kinerja tenaga pendidik. Komitmen yang dimiliki oleh 

tenaga pendidik sudah teraktualisasi dengan baik, namun tidak berpengaruh terhadap 

pencapaian kinerja mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang dengan 

komitmen yang biasa saja tetap dapat meningkatkan kinerja mereka. Dari hasil 

penelitian ini juga didapati bukti empiris bahwa komitmen kerja tidak memediasi 

pengaruh kompetensi dan kepemimpinan pemberdayaan terhadap kinerja tenaga 

pendidik. Hal ini memiliki arti bahwa tenaga pendidik atau dosen dengan kompetensi 

yang baik tetap akan dapat meningkatkan kinerja mereka, meskipun tanpa adanya 

komitmen kerja yang kuat dan pemimpin yang memberdayakan para pendidik pada 

lingkup jajarannya tetap akan dapat meningkatkan kinerja mereka,meskipun para 

pendidik tidak mempunyai komitmen kerja yang tinggi. 
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Saran peneliti bagi penelitian selanjutnya: 

1. Sebaiknya pada penelitian mendatang dapat menambah teori lain untuk tiap 

variabelnya, seperti Spencer dan Spencer (1993) untuk kompetensi, Amundsen dan 

Martinsen (2014) untuk kepemimpinan pemberdayaan, Luthans (2006) untuk 

kinerja, Carmeli dan Freund (2004) untuk komitmen kerja, dsb. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa lembaga dan daerah 

yang berbeda dengan model yang sama atau dengan model yang telah 

dikembangkan. 

Saran peneliti bagi UNIDA Gontor: 

1. Berdasarkan nilai rata-rata terendah pada hasil statistik deskriptif indikator 

kompetensi, peneliti menyarankan kepada pihak Perguruan Tinggi untuk lebih 

memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik dalam penyusunan PBM yang 

komprehensif yang masuk dalam kompetensi pedagogik, dimana ini merupakan 

kemampuan tenaga pendidik dalam mengelola pembelajaran. 

2. Berdasarkan nilai rata-rata terendah pada hasil statistik deskriptif indikator 

kepemimpinan pemberdayaan, peneliti menyarankan kepada kaprodi untuk 

mengajak dan melibatkan para dosen dalam diskusi terkait hal-hal penting demi 

tercapainya suatu keputusan yang mufakat. 

3. Pada hasil analisis deskriptif indikator komitmen kerja, peneliti menyarankan 

kepada pihak Perguruan Tinggi dan kaprodi untuk terus memberikan motivasi yang 

positif kepada para dosen guna menumbuhkan komitmen kerja yang kuat, agar 

memiliki rasa kepemilikan organisasi demi mencapai visi misi organisasi. 

4. Pada hasil analisis deskriptif indikator komitmen kerja, peneliti menyarankan 

kepada pihak Perguruan Tinggi dan kaprodi untuk terus memberikan motivasi yang 

positif kepada para dosen guna menumbuhkan komitmen kerja yang kuat, agar 

memiliki rasa kepemilikan organisasi demi mencapai visi misi organisasi. 
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