
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Data 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya organisasi yang paling penting 

dibanding berbagai sumber daya organisasi lainnya, seperti modal, peralatan, teknologi, 

dan sebagainya. Sumber daya manusia dikatakan paling penting bagi organisasi karena 

hanya sumber daya manusia yang mampu menggerakkan sumber daya organisasi 

lainnya, sehingga kegiatan suatu organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Dengan kata lain tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan operasional 

organisasi. 

Sumber daya manusia yang mampu menggerakkan berbagai sumber daya 

organisasi adalah sumber daya manusia yang berkualitas baik. Hal ini dapat diperoleh 

melalui pendidikan atau sekolah maupun pelatihan, baik pelatihan manajerial maupun 

teknis fungsional. Sehingga terjadi adanya kesesuaian antara kualifikasi dosen dengan 

kualifikasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing dosen. Dengan 

demikian, pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. 

Menurut Bank Dunia, salah satu unsur pengembangansumber daya manusia 

adalah pendidikan dan pelatihan (Effendi, 1995 : 4). Selanjutnya Simanjutak 

mengemukakan bahwa kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh lingkunga 

kerja, latihan, motivasi kerja, etos kerja, dan kemampuan fisik karyawan yang 

bersangkutan. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas akan tetapi juga merupakan landasan untuk 

memperkembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan sarana yang ada di sekitar 

kita untuk kelancaran pelaksanaan tugas (Simanjutak, 1985 : 30). 
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Pendidikan dan latihan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan tertentu adalah sama dengan konsep belajar/ Howe mengemukakan bahwa 

belajar bersifat komulatif. Jadi, apapun yang dipelajari, kapasitas kita untuk belajar 

lebih banyak dengan hal yang berbeda, dipengaruhi oleh proses belajar sebelumnya. 

Dengan demikian, semakin besar proporsi belajar yang berhubungan dengan pekerjaan 

semakin besar kemampuan atau kualitas seseorang. Akibatnya selanjutnya adalah 

semakin tinggi pula tingkat kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu hal yang 

berkaitan dengan pekerjaannya (Megginson, 1997 – 73). 

Effendi mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kualitas manusia perlu ada 

investasi pada bidang pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Menurut teori human 

capital kualita sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan. Juga ditentukan 

oleh pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan 

tetapi dapat juga meningkatkan ketrampilan (keahlian) tenaga kerja, pada gilirannya 

dapat meningkatkan kinerja (Effendi, 1995 : 6-15). 

 

a. Responden Menurut Jenis Kelamin 

Dosen pada Universitas Muria Kudus yang menjadi responden berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 4.1. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keterangan Responden Prosentase 

Pria  68 68 



 

 

Wanita 32 32 

Jumlah 100 100.00 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.1. sebagian besar dosen pada Universitas Muria Kudus yang 

menjadi responden dalam penelitian berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 68 orang 

atau 68% dan wanita sebanyak 32 responden atau 32%. 

b. Dosen Menurut Kelompok Umur 

Umur seseorang juga dapat mempengaruhi kinerja yang bersangkutan dalam 

bekerja. Biasanya, seseorang yang berumur menjelang 30 tahun, masih belum 

banyak pengalaman, sehingga masih butuh belajar lebih banyak dari rekan-rekan 

mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam bekerja. 

Seseorang yang berusia akhir dewasa pada umumnya telah mempunyai banyak 

pengalaman dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam bekerja. 

Tetapi semangat kerjanya biasanya telah menurun seiring dengan menurunnya 

kemampuan fisik atau tingkat kesehatan fisiknya. Sehingga orang-orang yang 

umurnya menjelang akhir cenderung kurang baik kinerjanya. 

Dosen di Universitas Muria Kudus yang berjumlah 43 orang, yang paling muda 

berumur 23 tahun dan yang paling tua berumur 54 tahun. Data dosen Sekretariat 

Daerah menurut kelompok umur secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut 

ini. 

Tabel 4.2. 

Dosen Berdasarkan Kelompok Umur 



 

 

Keterangan Responden Prosentase 

25 – 30 tahun 

31 – 39 tahun 

40 – 49 tahun 

50 tahun ke atas 

10 

36 

35 

19 

10,0 

36,0 

35,0 

19,0 

Jumlah 100 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa dari 100 orang dosen dilingkungan Universitas 

Muria Kudus, sebagian besar telah berusia 31-39 tahun. Keadaan ini juga 

menunjukkan bahwa sebagian besar dosen tersebut mempunyai daya tahan tubuh 

yang kuat, semangat kerja yang tinggi, dan telah berpengalaman, sehingga mereka 

pada umumnya mempunyai kinerja yang cenderung baik. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa orang yang telah berusia 50 tahun ke 

atas daya tahan tubuhnya telah mulai menurun, sehingga mereka sering mengalami 

kesakitan atau tingkat kesakitannya tinggi. Di samping itu, semangat kerja juga 

mulai menurun. Keadaan ini mengakibatkan mereka kurang optimal melaksanakan 

beban pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun demikian, 

pengalaman mereka dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi 

telah begitu banyak, sehingga bila dilihat dari segi kemampuan mereka relatif baik. 

c. Dosen Menurut Tingkat Pendidikan 

Kualitas pendidikan mengacu kualitas proses dan kualitas produk. Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi proses (yang 

juga sangat dipengaruhi masukannya) jika proses belajar-mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami 
proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana , sarana, dan prasarana) yang memadai. 

Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi produk jika mempunyai salah 

satu atau lebih dari ciri-ciri berikut : 



 

 

1) Peserta didik menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap tugas-tugas 

belajar yang harus dikuasainya sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, 

diantaranya adalah hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi 

belajar (kualitas internal). 

2) Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya 

sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, 

melainkan dapat melakukan sesuai yang fungsional untuk kehidupannya. 

3) Hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya 

dunia kerja. Dari segi ini, maka relevansi merupakan salah satu aspek atau 

indikator dari kualitas (Babari, 1996 : 77-78). 

Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam 

kehidupannya sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui 

sesuatu, melainkan dapat melakukan sesuatu yang fungsional untuk kehidupannya. 

Dikaitkan dengan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa mutu pendidikan karyawan 

dikatakan tinggi bila ia dapat melakukan tugas yang dihadapinya. Dengan demikian, 

tingkat kemampuan pemahaman karyawan terhadap tugas yang dihadapi dapat 

dijadikan alat untuk mengukur kualitas pendidikannya. 

Hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya 

dunia pendidikan. Jadi, pendidikan dikatakan mempunyai kualitas tinggi bila sesuai 

atau relevandengan kompetensi yang diajarkannnya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan dosen  di Universitas Muria Kudus terendah adalah, S1 

dan tertinggi adalah S3. Data dosen menurut tingkat pendidikan secara lengkap 

dapat dilihat dalam Tabel: 3 berikut ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3. 

Dosen Berdasarkan Kelompok Tingkat Pendidikan 

Keterangan 
Responden Prosentase 

S1 

S2 

S3 

26 

72 

2 

26,0 

72,0 

2,0 

Jumlah 100 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 3 memperhatikan bahwa dari 100 orang dosen, tingkat pendidikan 

terbanyak ada 72. orang atau 72% mempunyai tingkat pendidikan S2 dan tingkat 

pendidikan terendah S3 sebanyak  2 orang atau sebesar 2%  mempunyai tingkat 

pendidikan S1 sebanyak  26 atau 26%. Dengan demikian, para dosen tersebut 

cenderung mempunyai kinerja yang relatif  baik. 

d. Dosen Menurut Jabatan Fungsional 

Karakteristik dosen Universitas Muria Kudus yang menjadi responden 

berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.4. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional 



 

 

Keterangan Responden Prosentase 

Asisten Ahli 

Lektor 

Lektor Kepala 

56 

28 

16 

56,0 

28,0 

16,0 

Jumlah 100 100,00 

      Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 tampak sebagian besar dosen pada Universitas Muria 

Kudus yang menjadi responden dalam penelitian sebagian besar adalah asisten ahli 

yaitu 56%, lektor 28% dan lektor kepala 16%. 

 

2. Dekripsi Variabel 

a. Variabel Komitmen (X1) 

Pemahaman yang kuat dari seorang dosen terhadap suatu kualitas hubungan, antar 

warga kampus yang menentukan kinerjanya untuk membangun kepercayaan di dalam 

hubungan tersebut. Adapun tanggapan dosen terhadap komitmen ketua program studi di 

Universitas Muria Kudus dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabel 4.5. 

Frekuensi Variabel Komitmen 

 STS TS RR S SS 

Modus rata-rata 
1 2 3 4 5 

Butir 1 8 21 33 25 13 3 3,14 

Butir 2 15 19 23 26 17 4 3,11 

Butir 3 5 29 13 30 23 4 3,37 

Butir 4 15 18 29 27 11 3 3,01 

Butir 5 19 15 27 27 12 3 2,98 

Butir 6 13 32 28 17 10 2 2,79 

Butir 7 15 28 25 22 10 2 2,84 

Butir 8 8 19 25 29 19 4 3,32 

Butir 9 14 29 18 26 13 2 2,95 

Butir 10 30 22 14 26 8 1 2,60 

Butir 11 9 23 32 24 12 3 3,07 

Butir 12 10 20 30 25 15 3 3,15 

Butir 13 23 22 20 23 12 1, 4 2,79 

Butir 14 22 22 21 32 3 4 2,72 

Butir 15 18 26 29 20 7 3 2,72 

Butir 16 19 29 18 24 10 2 2,77 

Total 

Rata-Rata 

Modus 

47,33 

2,96 

3 

 Sumber : Data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel 4.5, skor rata-rata menunjukkan angka 2,96 yang berarti 

sebagian besar tanggapan responden pada skor 5 dan 6 atas variabel komitmen dosen 

di Universitas Muria Kudus, dimana rata-rata tertinggi pada butir 3 yaitu mengenai 

mengenai tindakan pimpinan yang terkait dengan kesalahan dalam pelaksanaan 

pekerjaan, sedangkan yang terendah pada butir 6 yaitu mengenai kemampuan 



 

 

pimpinan dalam memberikan saran-saran yang realistis untuk perbaikan pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan. 

b. Sikap pada Jabatan (X2) 

Tanggapan atau penilaian seorang dosen pada jabatan yang diembannya, yaitu sebagai staf akademik yang melaksanakan 

tridarma perguruan tinggi. Adapun tanggapan atau penilaian seorang dosen di Universitas Muria Kudus terhadap sikap pada 
Jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6. 

Frekuensi Variabel Sikap pada Jabatan 

 STS TS RR S SS 

Modus rata-rata 
1 2 3 4 5 

Butir 17 11 26 34 19 10 3 2,91 

Butir 18 12 15 36 31 6 3 3,04 

Butir 19 11 18 11 36 24 4 3,44 

Butir 20 23 27 15 25 10 2 2,72 

Butir 21 9 22 33 31 5 3 3,01 

Butir 22 9 20 28 35 8 4 3,13 

Butir 23 26 13 23 29 9 4 2,82 

Butir 24 28 30 9 26 7 2 2,54 

Butir 25 13 26 25 24 12 2 2,96 

Butir 26 8 25 24 30 13 2 3,15 

Total 

Rata-Rata 

Modus 

29,72 

2,97 

3 

 Sumber : Data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel 6, skor rata-rata menunjukkan angka 2,97 yang berarti sebagian 

tanggapan responden pada skor 3 atas variabel sikap pada jabatan di Universitas 

Muria Kudus, dimana rata-rata tertinggi pada butir 3 yaitu mengenai dosen siap 

dalam menerima kebijakan yang diambill pimpinan. 

c. Variabel kepemimpinan (X3) 

Pola kepemimpinan ketua program studi dalam mengarahkan dosen dan karyawan 

untuk memberi arti pada kinerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh 

warga program studi dengan cara memberi arahan, makna pada kerja dan usaha yang 



 

 

dilakukan berdasarkan visi program studi. Adapun tanggapan dosen terhadap 

kepemimpinan ketua program studi pada Universitas Muria Kudus dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 7 .  Frekuensi Variabel Kepemimpinan  

 STS TS RR S SS 

Modus rata-rata 
1 2 3 4 5 

Butir 27 13 23 27 25 12 3 3,00 

Butir 28 9 27 19 33 12 4 3,12 

Butir 29 15 24 24 22 15 2 , 3 2,98 

Butir 30 10 22 26 28 14 4 3,14 

Butir 31 9 24 23 28 16 4 3,18 

Butir 32 12 22 26 25 15 3 3,09 

Butir 33 9 27 19 35 10 4 3,10 

Butir 34 34 19 14 25 8 1 2,54 

Butir 35 11 20 34 25 10 3 3,03 

Butir 36 12 23 31 26 8 4 2,95 

Butir 37 25 22 16 26 11 4 2,76 

Butir 38 18 25 31 25 1 3 2,66 

Butir 39 18 27 25 22 8 3 2,75 

Butir 40 7 13 37 36 7 3 3,23 

Butir 41 7 18 31 42 2 4 3,14 

Butir 42 13 17 26 41 3 4 3,04 

Total 

Rata-Rata 

Modus 

47,71 

2,98 

3 

Sumber : Data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel 8, skor rata-rata menunjukkan angka 2,98 yang berarti sebagian 

tanggapan responden pada skor 3 atas variabel kepemimpinan, dimana rata-rata 

tertinggi pada butir 3 dan 4 yaitu mengenai ketegasan pimpiinan dalam memberikan 

sanksi yang tegas terahadap bawahan yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 

d. Variabel  Kinerja  (X4) 



 

 

Kinerja / hasil kerja yang dicapai oleh dosen dalam kurun waktu tertentu sebagai 

wujud tanggung jawabnya terhadap tugas dan kewajibannya yang dibebankan 

kepadanya. Adapun tanggapan dosen terhadap kinerja dosen pada Universitas Muria 

Kudus dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 8  Frekuensi Kinerja 

 STS TS RR S SS 

Modus rata-rata 
1 2 3 4 5 

Butir 43 7 19 26 40 8 3 3,23 

Butir 44 15 20 24 28 13 4 3,04 

Butir 45 14 25 22 18 21 3 3,07 

Butir 46 10 25 26 31 8 4 3,02 

Butir 47 11 17 26 37 9 4 3,16 

Butir 48 12 23 12 31 22 4 3,28 

Butir 49 8 24 11 30 27 4 3,44 

Butir 50 13 21 15 42 9 4 3,13 

Butir 51 8 15 26 44 7 4 3,27 

Butir 52 10 20 21 28 21 4 3,30 

Butir 53 11 21 12 29 27 4 3,40 

Butir 54 10 12 21 42 15 4 3,40 

Total 

Rata-Rata 

Modus 

38,74 

3,23 

3 

 Sumber : Data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel 9, skor rata-rata menunjukkan angka 38,74 yang berarti sebagian 

tanggapan responden pada skor 6 atas kinerja dosen pada Universitas Muria Kudus. 

dimana rata-rata tertinggi pada butir 4 yaitu mengenai pengetahuan yang melekas 

dalam kekuasaan yang membantu dalam pengambilan kebijakan. 

 

4.2. Uji Instrumen  

4.2.1. Uji Validitas 



 

 

Komitmen
Dosen

.54

q1e1

.74

.04

q2e2

.19

.07

q3e3

.26

.41

q4e4

.64
.18

q5e5

.43.19

q6e6

.44
.17

q7e7

.42

.06

q8e8
.25

.13

q9e9 .36

.15

q10e10 .39

.48

q11e11
.69

.42

q12e12

.65

.12

q13e13

.34

.10

q14e14

.32

.26

q15e15

.51

.38

q16e16

.62

Komitmen
Dosen

.68

q1e1

.83

.40

q4e4

.63

.66

q11e11
.81

.38

q12e12 .61

.25

q15e15

.50

.30

q16e16

.55

Menguji validitas laten melalui indicator yang ada dengan menggunakan AMOS 

sebagai berikut. 

a.  Komitmen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian seperti yang disajikan dalam gambar 4.1, menunjukkan 

besarnya nilai loading faktor pada enam belas indikator komitmen ada enam indikator 

yang memiliki nilai di atas 0,5  dengan nilai probabilitas lebih dari dari  = 0,05 pada 

regression weight dengan demikian kelima indikator tersebut yaitu Q1, Q4, Q11, Q12, 

Q15 dan Q16 dengan demikian kelima indikator tersebut dapat dipakai, langkah 

selanjutnya melakukan pengujian ulang  untuk mengukur variabel komitmen. 

 

  

 

Gambar 4.1 

Uji Validitas Komitmen Dosen tahap 1 

Gambar 4.2 

Uji Validitas  Komitmen Dosen Tahap 2 



 

 

Sikap
 Pada Jabatan

.41

q26e26

.64
.29

q25e25

.53.09

q24e24

.30
.02

q23e23

.16

.37

q22e22
.61

.36

q21e21 .60

.03

q20e20 .18

.06

q19e19
.25

.37

q18e18

.60

.19

q17e17

.44

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian seperti yang disajikan dalam gambar 4.2, menunjukkan 

besarnya nilai loading faktor pada enam indikator yang tersisa seluruhnya memiliki 

nilai di atas 0,5  dengan nilai probabilitas lebih kecil dari  = 0,05 pada regression 

weight dengan demikian keenam indikator tersebut dapat dipakai  untuk mengukur 

variabel komitmen. 

 

 

 

 

b.  Sikap pada jabatan 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Uji Validitas Sikap pada jabatan Tahap 1 



 

 

Sikap
Pada Jabatan

.41

q26e26

.64.29

q25e25

.54

.39

q22e22
.63

.43

q21e21 .65

.32

q18e18

.57

Kepemimpinan

.26

q28e28

.51

.30

q27e27

.55

.07

q29e29

.26

.13

q30e30

.37

.18

q31e31

.43

.15

q32e32
.38

.15

q33e33
.39.04

q34e34 .21
.31

q35e35
.56

.40

q36e36

.63

.12

q37e37

.35

.38

q38e38

.62

.20

q39e39

.45

.05

q40e40

.23

.03

q41e41

.17

.39

q42e42

.63

 

 

Hasil pengujian seperti yang disajikan dalam gambar 4.3, menunjukkan 

besarnya nilai loading faktor pada enam indikator sikap pada jabatan ada lima 

indikator yang memiliki nilai di atas 0,5  dengan nilai probabilitas lebih dari dari  = 

0,05 pada regression weight dengan demikian lima indikator tersebut yaitu Q18, Q21, 

Q22, Q25, Q26 tersebut dapat dipakai, langkah selanjutnya melakukan pengujian 

ulang  untuk mengukur variabel sikap pada jabatan. 
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Hasil pengujian seperti yang disajikan dalam gambar 4.4, menunjukkan 

besarnya nilai loading faktor pada lima indikator yang tersisa seluruhnya memiliki 

Gambar 4.4 

Uji Validitas Sikap pada jabatan Tahap 2 



 

 Kepemimpinan

.48

q28e28
.69

.48

q27e27

.69
.44

q35e35 .66.34

q36e36 .59

.27

q38e38

.52

.26

q42e42

.51

nilai di atas 0,5  dengan nilai probabilitas lebih kecil dari  = 0,05 pada regression 

weight dengan demikian kelima indikator tersebut dapat dipakai  untuk mengukur 

variabel sikap pada jabatan. 

c.  Kepemimpinan  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian seperti yang disajikan dalam gambar 4.5, menunjukkan 

besarnya nilai loading faktor pada enam belas indikator kepemimpinan ada enam 

indikator yang memiliki nilai di atas 0,5  dengan nilai probabilitas lebih dari dari  = 

0,05 pada regression weight dengan demikian indikator tersebut yaitu Q27, Q28, Q35, 

Q36, Q38  dan Q42 tersebut dapat dipakai, langkah selanjutnya melakukan pengujian 

ulang  untuk mengukur variabel kepemimpinan. 

.  

  

 

Gambar 4.5 

Uji Validitas Kepemimpinan Tahap 1 

Gambar 4.6 

Uji Validitas Kepemimpinan Tahap 2 



 

 

Kinerja

.02

q45e45

.13
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.38

q47e47
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.44
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.66

.43
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.65

.00
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-.05

.41
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.80
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.02
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Hasil pengujian seperti yang disajikan dalam gambar 4.6, menunjukkan 

besarnya nilai loading faktor pada enam indikator yang tersisa seluruhnya memiliki 

nilai di atas 0,5  dengan nilai probabilitas lebih kecil dari  = 0,05 pada regression 

weight dengan demikian keenam indikator tersebut dapat dipakai  untuk mengukur 

variabel kepemimpinan. 

 

 

 

b.  Kinerja 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Uji Validitas Kinerja 



 

 

Kinerja

.38

q47e47

.61

.48

q48e48

.69
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q50e50
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.64

.80
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Hasil pengujian seperti yang disajikan dalam gambar 4.7, menunjukkan 

besarnya nilai loading faktor pada dua belas indikator kinerja ada enam indikator yang 

memiliki nilai di atas 0,5  dengan nilai probabilitas lebih dari dari  = 0,05 pada 

regression weight dengan demikian indikator tersebut yaitu Q47, Q48, Q49, Q50, Q52  

dan Q53 tersebut dapat dipakai, langkah selanjutnya melakukan pengujian ulang  

untuk mengukur variabel kinerja. 

.  

  

 

 

 

 

Hasil pengujian seperti yang disajikan dalam gambar 4.6, menunjukkan 

besarnya nilai loading faktor pada enam indikator yang tersisa seluruhnya memiliki 

nilai di atas 0,5  dengan nilai probabilitas lebih kecil dari  = 0,05 pada regression 

weight dengan demikian keenam indikator tersebut dapat dipakai  untuk mengukur 

variabel kinerja. 

 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji alat ukur yang kedua adalah Reliabel, yaitu indeks yang menunjukkan sejauh 

mana alat ukur dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Reliabilitas adalah ukuran 

konsistensi dari indikator-indikator sebuah variabel bentukan yang menunjukkan sampai 

Gambar 4.6 

Uji Validitas Kinerja Tahap 2 



 

 

sejauh mana masing-masing indikator tersebut dapat mengindikasikan variabel bentukan. 

Reliabilitas dapat ditentukan menggunakan composite (construct) reliability dengan cut 

off value minimum 0,7. Perhitungannya dapat diformulasikan sebagai berikut : 

              (  standardize loading)
2
 

CR = 

   (  standardize loading)
2 
 +  ej 

dimana : 

CR = construct reliability 

  ej   = adalah measurement erro 

Pengujian reliabilitas pada masing-masing latent variable dapat disajikan dalam 

tabel berikut : 

 

 

 

Tabel 4.9.  Uji Reliabilitas pada Komitmen 

Komitmen Loading ( ) ME ej CR 

Q1 
0.548 0.300 0.700 

0,8239 

Q4 
0.514 0.264 0.736 

Q11 
0.806 0.367 0.633 

Q12 
0.606 0.650 0.350 

Q15 
0.815 0.429 0.571 

Q16 
0.655 0.665 0.335 

Jumlah Loading ( ) 
3.944 

 ej 
3.325 

          Sumber : Olahan komputer 



 

 

Dari tabel tersebut 4.13, ternyata variabel komitmen memberikan nilai CR sebesar 0,8239 

di atas nilai cut-off nya sebesar 0,7 sehingga dapat dikatakan komitmen reliabel. 

Tabel 4.10.  Uji Reliabilitas pada Sikap pada jabatan 

Sikap pada jabatan Loading ( ) ME ej CR 

Q18 
0.570 0.413 0.587 

0,7432 

Q21 
0.656 0.276 0.724 

Q22 
0.630 0.397 0.603 

Q25 
0.525 0.430 0.570 

Q26 
0.643 0.325 0.675 

Jumlah Loading ( ) 
3.024  ej 3.159 

Sumber : Olahan komputer 

Dari tabel tersebut 4.11, ternyata variabel sikap pada jabatan memberikan nilai CR 

sebesar 0,7432 di atas nilai cut-off nya sebesar 0,7 sehingga dapat dikatakan sikap pada 

jabatan reliabel. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11. Uji Reliabilitas pada Kepemimpinan 

Kepemimpinan Loading ( ) ME ej CR 

Q27 
0.668 0.262 0.738 

0,7638 



 

 

Q28 
0.679 0.250 0.750 

Q35 
0.624 0.312 0.688 

Q36 
0.559 0.389 0.611 

Q38 
0.500 0.461 0.539 

Q42 
0.512 0.446 0.554 

Jumlah Loading ( ) 
3.542 

 ej 
3.880 

Sumber : Olahan komputer 

Dari tabel tersebut 4.15, ternyata variabel kepemimpinan memberikan nilai CR sebesar 

0,7638 di atas nilai cut-off nya sebesar 0,7 sehingga dapat dikatakan kepemimpinan 

reliabel. 

Tabel 4.12.  Uji Reliabilitas pada Kinerja 

Kinerja Loading ( ) ME ej CR 

Q47 
0.610 0.805 0.195 

0,8482 

Q48 
0.688 0.407 0.593 

Q49 
0.661 0.427 0.573 

Q50 
0.653 0.437 0.563 

Q52 
0.638 0.473 0.527 

Q53 
0.897 0.373 0.627 

Jumlah Loading ( ) 
4.147 

 ej 
3.078 

Sumber : Olahan komputer 

Dari tabel tersebut 4.16, ternyata variabel kinerja memberikan nilai CR sebesar 0,8482 di 

atas nilai cut-off nya sebesar 0,7 sehingga dapat dikatakan kinerja reliabel. 

 

 

 

 



 

 

 

4.3. Analisis Data 

4.3.1. Kriteria goodness-of-fit  

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan teknik multivariat Structural Equation Modeling (SEM). Pemilihan teknik analisis 

SEM didasarkan pertimbangan bahwa SEM memiliki kemampuan untuk pengujian struktural 

model secara simultan dan efisien bila dibandingkan dengan teknik multivariat lainnya (Hair et 

al. 1998), sesuai juga perumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian adalah untuk menguji 

pengaruh langsung dan tidak langsung (direct and indirect effect) dari model penelitian. 

Software yang dipergunakan untuk mengolah data adalah AMOS 5.0.  

Setelah dilakukan evaluasi atas asumsi-asumsi SEM, analisis selanjutnya adalah evaluasi 

atas kesesuaian model yang diajukan dalam penelitian ini dengan berbagai kriteria goodness-of-

fit yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk mendapatkan tingkat kesesuaian yang mencukupi, 

model persamaan struktural pada penelitian ini telah direvisi satu kali. Revisi dilakukan karena 

pada pengujian kesesuaian model pertama yang sesuai dengan kriteria goodness-of-fitnya belum 

mencukupi, revisi dilakukan setelah dianalisis pada text output pada item Sample Correlations-

Estimates yang menunjukkan korelasi antara variabel penelitian ini. Korelasi antar variabel 

endogen kinerja dan mutu pelayanan sebesar 0,894, walaupun korelasi yang tidak serius karena 

masih di bawah 0,90 (Hair et al. 1998; Ghozali 2001), tetapi diindikasikan hal ini yang 

mempengaruhi untuk mendapatkan kesesuaian model yang cukup baik. Selanjutnya peneliti 

menghubungkan error variabel endogen kinerja dengan error variabel endogen. Hasil revisi 

model menghasilkan tingkat kesesuaian model yang cukup baik. Tabel 418 memperlihatkan 

tahapan revisi model ini beserta nilai masing-masing goodness-of-fir index. 



 

 

Tabel 4.13. Tahapan Revisi Model 

Model 
Goodness Of Fit Index 

Chi-Square Prob. GFI AGFI TLI RMSEA 

Awal 311.823 0.000 0,801 0,756 0,867 0,062 

Revisi 159,400 0,988 0,906 0,904 1,073 0,000 

 

Untuk evaluasi kriteria goodness-of-fit index, pada Tabel 4.15 berikut disajikan 

perbandingan indeks uji hipotesis yang dihasilkan dengan kriteria goodness-of-f fit index. 

Tabel 4.14.  Evaluasi Kriteria Goodness-Of-Fit 

 

Kriteria Nilai Kritis Model Penelitian Evaluasi Model 
2
 (Chi-Square) Diharapkan kecil 159,400  

Probability   0,05 0,988 Baik 

RMSEA  0,08 0,000 Baik 

GFI  0,90 0,906 Baik 

AGFI  0,90 0,904 Baik 

TLI  0,95 1,073 Baik 

CMIN/DF  2,00 0,789 Baik 

Sumber : SEM dalam Penelitian Manajemen (Ferdinand 2000) 

 

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa model secara keseluruhan memperlihatkan tingkat 

kesesuaian yang baik. Dengan demikian dapat bahwa haasil pengujian goodness of fit 

pada model standar yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data yang 

diobservasi sudah sesuai atau konsisten dengan teori atau model yang akan diuji. 

Meskipun AGFI dinilai marginal tetapi masih dapat memenuhi ketentuan, karena 

pengujian yang hasilnya kurang baik atau marginal adalah dua pengujian, sedangkan 

dalam model ini hanya satu yang mempunyai nilai marginal, sehingga model yang 

diajukan dinilai cukup baik dan dapat diterima sebagai model yang sesuai dalam 

penelitian ini. 



 

 

Hasil uji goodness of fit pada model standar yang diusulkan akan diuraikan satu per 

satu sebagai berikut. 

a. Chi Square 

Pengujian chi square dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan antara populasi 

yang diestimasi dengan sample yang diteliti. Sehingga diharapkan tidak ada 

perbedaan antara populasi dengan sampelnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

chi square yang rendah dan tidak signifikan. 

Hasil penghitungan chi square sebesar 159,400 dengan significance probability 

0,988, sehinggga nilai chi square tersebut tidak signifikan pada  = 5% yang berarti 

bahwa tidak ada perbedaan antara sampel dengan populasi. Dapat juga dikatakan 

bahwa perbedaan antara sampel dengan populasi adalah kecil dan dan tidak 

signifikan. 

b. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA merupakan sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi 

chi quare statistic dalam sampel yang besar (Baumgartner & Homburg, 1996 dalam 

Ghozali, 2004). Uji RMSEA menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan 

bila model diestimasi dalam populasi (Hair, dkk. 1995 dalam Ghozali, 2004) . Hasil 

RMSEA yang diharapkan agar model dapat diterima adalah ≤ 0,08. Nilai RMSEA 

yang dihasilkan dari perhitungan adalah sebesar 0,000, hasil tersebut dinilai baik, 

karena sudah memenuhi ketentuan lebih kecil atau sama dengan 0,08. 

c. GFI (Goodness of Fit Index) 

Pengujian indeks goodness of fit dimaksudkan untuk mengetahui proporsi 

tertimbang dari varians dalam matriks kovarians sampel yang dijelaskan oleh 



 

 

matriks kovarians populasi yang terestimasi (Bentler, 1983; Tanaka & Huba,1989 

dalam Ghozali, 2004) GFI yang diharapkan adalah ≥ 0,90. Hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa nilai GFI sebesar 0,906  adalah di atas 0,90 yang berarti baik 

d. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

AGFI dapat membenarkan fit indeks terhadap df yang tersedia untuk menguji 

diterima atau tidaknya model . Hasil yang  diharapkan adalah ≥ 0,90. Sedang hasil 

penghitungan menunjukkan bahwa nilai AGFI sebesar 0,904 adalah marginal 

karena  sama 0,90 atau dapat dikatakan baik 

e. TLI (Tucker Lewis Index) 

TLI adalah sebuah alternatif incremental  fit index yang membandingkan sebuah 

model yang diuji terhadap sebuah base line model (Baumgartner & Homburg, 1996 

dalam Ghozali, 2004). Nilai yang diharapkan adalah TLI ≥ 0,95. Hasil 

penghitungan menunjukkan bahwa TLI sebesar 1,073 adalah baik karena lebih 

daripada 0,95. 

 

f. CMIN / DF 

CMIN / DF atau chi square relative merupakan hasil pembagian antara fungsi 

kesalahan sampel yang minimal dengan derajat kebebasannya (Ghozali, 2004). 

CMIN/DF yang diharapkan agar model dapat diterima adalah ≤ 2,00. Nilai 

CMIN/DF yang dihasilkan dari penghitungan adalah sebesar 0,789. Hasil tersebut 

baik, karena sudah memenuhi ketentuan lebih kecil dari 2,00. 

 

 

 

 



 

 

4.3.2. Uji Kausalitas (Regression Weight) 

Uji statistik hubungan antar variable yang menjadi dasar dalam hipotesis penelitian telah 

diajukan. Uji statistik hasil pengolahan dengan SEM dilakukan dengan melihat tingkat signifikan 

hubungan antar variabel yang ditampakkan melalui nilai critical ratio (c.r) dan nilai significance 

probability masing-masing hubungan antar variabel. Proses pengujian statistik ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.15. Hasil Estimasi Parameter Pengaruh Langsung antar Variabel Berdasarkan 

Model SEM. 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Kepemimpinan <--- Komitmen_Dosen .450 .151 2.991 .003 par_16 

Kepemimpinan <--- Sikap Pada_Jabatan .281 .166 1.697 .090 par_17 

Kinerja <--- Sikap Pada_Jabatan -.056 .160 -.348 .728 par_18 

Kinerja <--- Komitmen_Dosen -.112 .151 -.743 .458 par_19 

Kinerja <--- Kepemimpinan .332 .170 1.957 .050 par_20 

 

Mengacu pada hasil pengujian tahap akhir terhadap model keseluruhan, maka dapat 

dituliskan persamaan model matematik dalam bentuk Structural Equation Model 

(SEM) sebagai berikut : 

Y1 =  0,450 X1 + 0,281 X2 

Y2 =  -0,112 X1 - 0,056 X2 + 0,3321 Y1   

   Keterangan: 

X1  =  Komitmen  

X2 =  Sikap pada jabatan  

Y1 =  Kepemimpinan  

Y2=  Kinerja 

Koefisien determinasi (R
2
) yang dihasilkan dari model persamaan struktural untuk 

menyatakan besarnya pengaruh yang diberikan kepada variable terikat dari variabel 



 

 

bebas yang terkait dengan jalur pengaruh masing-masing menunjukkan hasil sebagai 

berikut. 

                 Tabel 4.16. Koefisien Determinasi (Squared Multiple Correlation) 

 

Variabel Estimate 

Kinerja 0,413 

Kepemimpinan 0,072 

 

Hasil perhitungan di atas memperlihatkan bahwa dalam model ini variabel yang secara 

bersama-sama memberikan pengaruhnya kepada nilai kinerja (Y2) adalah sebesar 41,3%, 

yang didasarkan pada kontribusi dari tiga variabel yaitu komitmen, sikap pada jabatan 

dan kepemimpinan%, sedangkan terhadap kepemimpinan (Y) pengaruh sebesar 7,2% 

didasarkan pada kontribusi 2 variabel yaitu komitmen dan sikap pada jabatan. Ini berarti 

bahwa proporsi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel 

dependen pada penelitian ini memberikan kontribusi pengaruh yang cukup besar, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Baik pengaruh langsung, pengaruh tak 

langsung, ataupun pengaruh total variabel anteseden. 

 

4.3.3. Pengaruh Langsung (Direct) dan Pengaruh Tidak Langsung Indirect 

4.4.2.1.  Besarnya Direct Effect 

Besarnya pengaruh langsung (direct effect) berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan, terlihat bahwa hasil estimasi nilai-nilai parameter pengaruh langsung antar 

variabel bebas dengan variabel terikat adalah seperti tampak pada Tabel 4.17. 

 

Tabel 4.17.   Hasil Estimasi Direct Effect. 

Variabel Dipengaruhi  Variabel Berpengaruh 
Direct 

Effect 

Thitung / 

C.R 

P(Sig) 



 

 

Variabel Dipengaruhi  Variabel Berpengaruh 
Direct 

Effect 

Thitung / 

C.R 

P(Sig) 

Kepemimpinan <--- Komitmen_Dosen .450 2.991 .003 

Kepemimpinan <--- Sikap Pada_Jabatan .281 1.697 .090 

Kinerja <--- Sikap Pada_Jabatan -.056 -.348 .728 

Kinerja <--- Komitmen_Dosen -.112 -.743 .458 

Kinerja <--- Kepemimpinan .332 1.957 .050 

 

 

4.4.2.2.  Besarnya Indirect Effect dan Total Effect 

Pengaruh tidak langsung (indirect effect) maksudnya adalah pengaruh dari suatu 

variabel exogenous terhadap variabel endogenous devendent melalui variabel 

endogenous entervening. Sedangkan total pengaruh (total effect) adalah hasil 

penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Berdasarkan hasil 

analisis yang dilakukan, maka besarnya Indirect Effect dan Total Effect (table4.18). 

 

 

          Tabel 4.18. Besar Indirect Effect dan Total Effect 

No Jalur Pengaruh Simbol 
Indirect 

Effect 

Total 

Effect 

1. X1  ------------>  Y2 

Komitmen --> Kinerja 
1, 5 0,150 0,037 

1. X2  ------------>  Y2 

Sikap pada Jabatan --> Kinerja 
1, 5 0,093 0,038 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka Indirect Effect atau nilai pengaruh tidak 

langsung komitmen terhadap kinerja dengan dimediasi sikap pada jabatan dan 

kepemimpinan dosen Universitas Muria Kudus sebesar 0,093. Sedangkan total effect 



 

 

antar variabel yang dihasilkan dalam model dan hasil penelitian adalah total pengaruh 

komitmen terhadap kinerja dengan dimediasi sikap pada jabatan dan kepemimpinan 

sebesar 0,150 yang merupakan penjumlahan dari direct effect + indirect effect. 

 

4.3.4. Pengujian Hipotesis 



 

 

Tahap pengujian hipotesis ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian 

diajukan pada Bab II. Pengujian hipotesis ini didasarkan atas pengolahan data 

penelitian dengan menggunakan analisis SEM, dengan cara menganalisis nilai 

regresi yang ditampilkan pada tabel 4.17. Pengujian hipotesis ini adalah 

dengan menganalisis nilai C.R dan nilai P hasil olah data, dibandingkan dengan 

batasan statistik yang disyaratkan, yaitu di atas 1,96 untuk nilai CR dan di 

bawah 0,05 untuk nilai P. Apabila hasil olah data menunjukkan nilai yang 

memenuhi syarat tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat 

diterima. Secara rinci pengujian hipotesis penelitian akan dibahas secara 

bertahap sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini 

diajukan lima hipotesis yang selanjutnya pembahasannya dilakukan dibagian 

berikut. Selanjutnya hasil uji dari tiap-tiap hipotesis di atas akan disajikan 

secara ringkas pada tabel 4.24 tentang kesimpulan hipotesis di bawah ini. 

Tabel 4.20 

Kesimpulan Hipotesis 

 Hipotesis Hasil Uji 

H1 Komitmen berpengaruh positif terhadap 
kepemimpinan  

Diterima 



 

 

H2 Sikap berpengaruh berpengaruh positif 
terhadap kepemimpinan 

Tdk Diterima 

H3 Sikap pada jabatan berpengaruh positif 
terhadap kinerja 

Tdk Diterima 

H4 Komitmen dosen berpengaruh positif 
terhadap kinerja 

Tdk Diterima 

H5 Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 
kinerja dosen 

Diterima 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

  

4.4.1. Uji Hipotesis I 

Hipotesis I pada penelitian ini adalah ada pengaruh positif yang signifikan antara 

komitmen terhadap kepemimpinan. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR pada 

hubungan antara variabel komitmen dengan sikap pada jabatan yang tampak pada tabel 4.17 

adalah sebesar 2,991 dengan nilai P sebesar 0.003. Kedua nilai ini menunjukkan nilai  di atas 

1,96 untuk CR dan di bawah 0,05 untuk nilai P, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

hipotesis I penelitian ini tidak dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Uji Hipotesis II 



 

 

Hipotesis II pada penelitian ini adalah ada pengaruh positif yang signifikan antara sikap 

pada jabatan terhadap kepemimpinan. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR hubungan 

antara variabel sikap pada jabatan dengan kepemimpinan adalah sebesar 1,697 dengan nilai P 

sebesar 0.090. Kedua nilai ini memberikan informasi bahwa pengaruh variabel sikap pada 

jabatan terhadap kinerja dosen tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat di bawah 1,96 

untuk CR dan di atas 0,05 untuk nilai P, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis II 

penelitian ini tidak dapat diterima. 

 

4.4.3. Uji Hipotesis III 

Hipotesis III pada penelitian ini adalah ada pengaruh positif yang signifikan antara sikap 

pada jabatan terhadap kinerja. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR hubungan antara 

variabel  sikap pada jabatan dengan kinerja adalah sebesar -0,348 dengan nilai P sebesar 0.728. 

Kedua nilai ini memberikan informasi bahwa pengaruh variabel dikap pada jabatan terhadap 

kepemimpinan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat di bawah 1,96 untuk CR dan 

di atas 0,05 untuk nilai P, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis III penelitian ini 

tidak dapat diterima. 

4.4.4. Uji Hipotesis IV 

Hipotesis III pada penelitian ini adalah ada pengaruh positif yang signifikan antara 

komitmen terhadap kinerja. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR hubungan antara 

variabel  komitmen jabatan dengan kinerja adalah sebesar -0,112 dengan nilai P sebesar 0.458. 

Kedua nilai ini memberikan informasi bahwa pengaruh variabel komitmen terhadap kinerja tidak 

dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat di bawah 1,96 untuk CR dan di atas 0,05 untuk 

nilai P, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis IV penelitian ini tidak dapat diterima. 



 

 

Tabel 4.17.   Hasil Estimasi Direct Effect. 

Variabel Dipengaruhi  Variabel Berpengaruh 
Direct 

Effect 

Thitung / 

C.R 

P(Sig) 

Kepemimpinan <--- Komitmen_Dosen .450 2.991 .003 

Kepemimpinan <--- Sikap Pada_Jabatan .281 1.697 .090 

Kinerja <--- Sikap Pada_Jabatan -.056 -.348 .728 

Kinerja <--- Komitmen_Dosen -.112 -.743 .458 

Kinerja <--- Kepemimpinan .332 1.957 .050 

 

 

4.4.5. Uji Hipotesis V 

Hipotesis V pada penelitian ini adalah ada pengaruh positif yang signifikan antara 

kepemimpinan terhadap kinerja dosen. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR hubungan 

antara variabel kepemimpinan dengan kinerja dosen adalah sebesar 1,9576 atau 1,96 dengan nilai 

P sebesar 0,50. Kedua nilai ini memberikan informasi bahwa pengaruh variabel komitmen 

terhadap kinerja dosen dapat diterima, karena memenuhi syarat di atas 1,96 untuk CR dan di 

bawah 0,05 untuk nilai P, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis V penelitian ini 

dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Pembahasan Terhadap Hasil Uji Hipotesis dan Analisis Pengaruh 

                     Penggunaan Model dalam penelitian ini  secara keseluruhan memiliki tingkat 

kesesuaian  yang baik. Meskipun,  hasil uji Goodness Of Fit yang terkait perbedaan antara 

sampel dengan populasi adalah kecil dan tidak signifikan di mana chi square  sebesar 



 

 

159,400 dengan significance probability 0,988 pada σ =5% . Namun hasil uji RMSEA 

sebesar 0,000  ≤0,08, maka hasil perhitungan  itu dinilai baik dan memenuhi syarat. 

Kesesuaian terkait dengan GFI sebesar 0,906 yang diharapkan  ≥0,90, yang berarti baik. 

Kesesuaian terkait nilai AGFI sebesar 0,904 yang diharapkan sebesar ≥0,90  sehingga  

dikategorikan baik. Kemudian kesesuain terkait dengan nilai TLI  sebesar 1,073 yang 

diharapkan  ≥ 0,95 berarti baik.  Selanjutnya kesesuaian terkait nilai CMIN /DF sebesar 

0,789 yang diharapkan sebesar ≤2,00 berarti telah sesuai, karena < 2.  Selanjutnya 

Formulasi yang dihasilkan dari Uji Kausalitas ( Regresson Weight)  adalah Y1 = 0,450 X1 + 

0,281 X2 dan Y2 = -0,112 X1-0,056X2+ 0,332Y1. Sedangkan hasil uji determinasi, tampak 

besarnya pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja dosen Y2  adalah  41,3%, yang 

didasarkan pada kontribusi dari tiga variabel  yaitu komitmen, sikap pada jabatan dan 

kepemimpinan visioner ketua program studi (Y2) sebesar 7,2% didasarkan pada kontribusi 

2 variabel yaitu komitmen dan sikap pada jabatan.  

                       Pada uji hipotesis I ada pengaruh positif dan signifikan komitmen terhadap 

kepemimpinan Visioner Ketua program studi, memberikan informasi dapat diterima, 

karena nilai CR pada hubungan antara variabel 

komitmen dengan kepemimpinan visioner ketua program studi sebesar 2,991 dengan nilai P 

sebesar 0.003. dimana kedua nilai ini berada  di atas 1,96 untuk CR dan di bawah 0,05 untuk P.  

Meskipun jumlah sampel dibanding dengan jumlah populasi tidak berbeda secara signifikan, 

sehingga kemungkinan tanggapan respondeen atas permasalahan yang terjadi tidak 

mencerminkan vigurasi yang variatif. Namun sesungguhnya kedua variabel tersebut terdapat 

Direct Effect sebesar 0,450, dan  Indirect Effect, yang mencerminkan pengaruh tidak lansung 

komitmen terhadap kinerja dosen dengan dimediasi sikap pada jabatan dan kepemimpinan 



 

 

visioner ketua program studi sebesar 0,093. Sedangkan  Total Effect antar variabel yang 

dihasilkan dalam model  dan hasil penelitian adalah total pengaruh komitmen terhadap kinerja 

dosen dengan dimediasi sikap pada jabatan dan kepemimpinan visioner ketua program studi 

sebesar 0,150 yang mencerminkan penjumlahan dari Direct Effect + Indirect Effect.  

                      Pada uji hipotesis II, ternyata ada pengaruh positif yang signifikan antara sikap pada 

jabatan terhadap kepemimpinan visioner ketua program studi, memberikan informasi tidak dapat 

diterima, disebabkan nilai CR hubungan antara kedua variabel tersebut adalah sebesar 1,697 

dengan nilai P sebesar 0,090, sehingga dipandang tidak memenuhi syarat yaitu masih di bawah 

1,96 untuk CR dan di atas 0,05 untuk nilai P. Selain itu dimungkinkan tanggapan responden 

kurang variatif yang bersumber dari jumlah sampel dan jumlah populasi relatif tidak berbeda 

secara signifikan.  Namun demikian sesungguhnya kedua variabel tersebut terdapat Direct Effect 

sebesar 0,281, dan  Indirect Effect, yang mencerminkan pengaruh tidak langsung Sikap pada 

jabatan terhadap kinerja dosen dengan dimediasi komitmen dan kepemimpinan visioner ketua 

program studi sebesar 0,150. Sedangkan  Total Effect antara variabel yang dihasilkan dalam 

model  dan hasil penelitian adalah total pengaruh Sikap pada jabatan terhadap kinerja dosen 

dengan dimediasi Komitmen dan kepemimpinan visioner ketua program studi sebesar 0,093 

yang mencerminkan penjumlahan    Direct Effect + Indirect Eeffect.  

        Pada uji hipotesis III,  ternyata ada pengaruh positif yang signifikan antara sikap pada 

jabatan terhadap kinerja dosen, memberikan informasi tidak dapat diterima, disebabkan nilai CR 

hubungan anatara  kedua variabel tersebut sebesar -0,348 dengan nilai P sebesar 0,728. sehingga 

dipandang tidak memenuhi syarat yaitu di bawah 1,96 untuk CR dan di atas 0,05 untuk nilai P.  

Selain itu  Direct Effect, juga menunjukkan nilai negatif sebesar -0,056. Tetapi di sisi lain  yaitu 



 

 

Indirect Effect  pengaruh tidak lansung tercermin pada Total Effect sebesar 0,038 yang 

merupakan penjumlahan dari Direct Effect + Indirect Effect. 

           Pada uji hipotesis IV, ada pengaruh positif dan signifikan antara  komitmen terhadap 

kinerja dosen, memberikan informasi tidak dapat diterima mengingat nilai CR hubungan antara 

variabel komitmen dengan kinerja dosen sebesar -0,112 dengan nilai P sebesar 0,458. sehingga 

tidak memenuhi syarat  masih di bawah 1,96 untuk  CR dan di atas 0,05  untuk nilai P. Selain itu  

direct effect, juga menunjukkan nilai negatif sebesar -0,112. Tetapi di sisi lain  yaitu Indirect 

Effect  pengaruh tidak langsung yang tercermin pada Total Effect sebesar 0,037.  

        Pada uji hipotesis V, terbukti ada pengaruh positif dan signifikan antara  Kepemimpinan 

visioner ketua program studi terhadap kinerja dosen, dapat diterima, karena nilai CR hubungan 

antara variabel kepemimpinan visioner ketua program studi dengan kinerja dosen  1,9576  dan 

nilai P 0,050.  memenuhi syarat   di atas 1,96 untuk  CR dan  sama  0,05  untuk P. Selain itu  

Direct Effect,  menunjukkan nilai positf sebesar 0,332.  Indirect Effect  pengaruh tidak langsung, 

tercermin pada Total Effect sebesar 0,038 penjumlahan dari Direct Effect + Indirect Effect. 

           Penjelasan tersebut dapat divisualisasikan pada diagram  kerangka pengaruh komitmen, 

sikap pada jabatan  terhadap kinerja dosen melalui kepemimpinan visioner ketua progaram studi 

di Universitas Muria Kudus  berikut: 



 

 

 

Gambar 4.9 

Diagram kerangka pengaruh komitmen, sikap pada jabatan terhadap kinerja dosen 

melalui kepemimpinan visioner ketua program studi di universitas Muria Kudus 

 

Kepemimpinan 

(Y1)=..332 

Komitmen (x1)=.450 

Sikap pada jabtan 

(x2)=.281 

 Kinerja dosen 

(y2)=1.000 

Chi-square=169.400 

Probabilitas= .988 

AGFI          = .904 
GFI             = .906 

TLI              = 1,073 

RMSEA      = 000 

CMIN/DF   =.789 


