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ABSTRAK 
Kinerja seorang dosen dapat dilihat dari Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik pengajaran, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. Disamping itu ada juga faktor-faktor lain yang mendukung kinerja dosen. Kinerja dapat 

didukung oleh motivasi, kepuasan dan sebagainya. 

Kinerja dosen juga mendapat perhatian dari pemerintah yaitu dengan pemberian sertifikasi dosen beserta dengan 

tunjangan profesi, sehingga dapat disebut sebagai dosen professional. Tujuan dari sertifikasi dosen ini adalah sebagai 

upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kinerja dosen. Harapannya dengan kesejahteraan hidup yang 

baik, dosen dapat meningkatkan kinerja sebagai seorang pengajar dan pendidik sehingga mutu pendidikan nasional juga 

akan meningkat. 

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja dosen, untuk itu tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui apakah dengan sertifikasi dosen dan motivasi dapat meningkatkan kinerja seorang dosen, serta ingin diketahui 

apakah kepuasan kerja merupakan variabel intervening. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh dosen 

di Perguruan Tinggi Kota Pekalongan yang telah menerima sertifkasi dosen. Adapun analisa data yang digunakan adalah 

analisa regresi berganda intervening. Hasil penelitian dari sub struktur 1 didapat hasil sertifikasi dosen berpengaruh 

terhadap kepuasan namun motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Hasil penelitian dari sub struktur 2 didapat hasil 

sertifikasi, dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan kepuasan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hasil 

dari penelitian regresi intervening didapatkan hasil bahwa kepuasan bukan merupakan variabel intervening namun dapat 

digunakan sebagai variabel bebas. 

 

Kata Kunci : Kinerja Dosen, Sertifikasi Dosen, Motivasi dan Kepuasan 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dosen adalah salah satu unsur terpenting dari sebuah perguruan tinggi. Tugas dan 

tanggungjawab seorang dosen adalah mencerdaskan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan 

mahasiswanya. Untuk menjadi seorang dosen yang profesional, seorang dosen harus menjalani 

pendidikan, dan pelatihan. Didalam menjalankan tugasnya, mereka diarahkan pula untuk 

melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

Perguruan tinggi selalu berusaha memajukan kemampuan dosennya, yaitu  dengan 

menugaskan dosen kuliah lanjut ke S2 atau S3, mengirimkan dosen untuk mengikuti pelatihan 

maupun seminar yang relevan dengan matakuliah yang mereka ampu.  

Didalam meningkatkan Kinerja seorang dosen, seorang pimpinan perguruan tinggi juga harus 

memberi motivasi. Motivasi yang sering dilakukan pimpinan diantaranya adalah memotivasi agar 

memenuhi kehadiran dosen didalam mengajar, memotivasi dosen agar mengajar lebih baik dan 

menjaga hubungan yang baik dengan mahasiswa dan sebagainya. Disamping itu pimpinan harus 

dapat memberi kepuasan kerja pada para dosen. Beberapa elemen kepuasan kerja adalah penghargaan 

atas hasil kerja, kenyamanan dalam bekerja serta gaji untuk kesejahteraan hidup mereka.  
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Kinerja dosen juga mendapat perhatian dari pemerintah yaitu dengan pemberian sertifikat 

pendidik beserta dengan tunjangan profesi, sehingga dapat disebut sebagai dosen professional. 

Sertifikasi dosen ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. 

Dengan diberinya kesejahteraan hidup tersebut, dosen dapat meningkatkan kinerja sebagai seorang 

pengajar dan pendidik yang nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program 

Sertifikasi Dosen dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, memperbaiki 

kesejahteraan dosen serta mendorong dosen untuk meningkatkan profesionalismenya. 

Sebagian dosen di beberapa perguruan tinggi di Pekalongan juga telah menerima sertifikasi, 

namun sejauh ini belum ada yang meneliti apakah dengan menerima sertifikasi ini akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja para dosen di beberapa perguruan tinggi di Pekalongan.  

Adapun data dosen yang telah menerima sertifikasi yang didapat dari survei di lingkungan 

perguruan tinggi Kota Pekalongan adalah sebagai berikut  

Tabel 1 Jumlah Dosen yang Telah Menerima Sertifikasi Dosen 
No Perguruan Tinggi 

Pekalongan 

Jumlah 

1 Universitas Pekalongan 50 

2 STIE Muhamadiyah  6 

3 STIKES Pekajangan 4 

4 Akademi Analis Kesehatan  2 

5 STMIK Widya Pratama  12 

6 STAIN  90 

 TOTAL 152 

 

Jumlah dosen yang telah menerima Sertifikasi Dosen yaitu Universitas Pekalongan sebanyak 

50 dosen, STIE Muhamadiyah sebanyak 6 dosen, STIKES Pekajangan sebanyak 4 dosen, Akademi 

Analis Kesehatan sebanyak 2 dosen, STMIK Widya Pratama sebanyak 12 dosen dan STAIN 

sebanyak 90 dosen. 

Penelitian ini sangat berarti untuk masukan bagi para dosen agar tujuan yang telah ditetapkan 

pemerintah didalam pemberian sertifikasi dosen dapat tercapai yaitu meningkatnya profesionalisme 

dosen yang akan berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian “Dampak Sertifikasi Dosen 

dan Motivasi terhadap Kinerja Dosen dengan kepuasan sebagai variabel intervening pada Perguruan 

Tinggi di Kota Pekalongan” 
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1.2 Perumusah Masalah 

a. Apakah sertifikasi dosen berpengaruh terhadap kepuasan dosen-dosen di Perguruan Tinggi 

Kota Pekalongan? 

b. Apakah sertifikasi dosen berpengaruh terhadap kinerja dosen-dosen di Perguruan Tinggi Kota 

Pekalongan? 

c. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan dosen di Perguruan Tinggi Kota 

Pekalongan? 

d. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja dosen di Perguruan Tinggi Kota Pekalongan? 

e. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap kinerja dosen di Perguruan Tinggi Kota Pekalongan? 

f. Apakah kepuasan merupakan variabel intervening di Perguruan Tinggi Kota Pekalongan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji apakah sertifikasi berpengaruh terhadap kepuasan dosen di Perguruan Tinggi 

Kota Pekalongan  

b. Untuk menguji apakah sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja dosen di Perguruan Tinggi 

Kota Pekalongan  

c. Untuk menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan dosen di Perguruan Tinggi 

Kota Pekalongan  

d. Untuk menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja dosen di Perguruan Tinggi Kota 

Pekalongan  

e. Untuk menguji apakah kepuasan berpengaruh terhadap kinerja dosen di Perguruan Tinggi 

Kota Pekalongan  

f. Untuk menguji apakah kepuasan merupakan variabel intervening  

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khasanah jurnal ilmiah penelitian. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan bagi KOPERTIS VI Jawa Tengah dan 

Pemerintah tentang dampak sertifikasi dosen, motivasi dan kepuasan  dalam pengaruhnya 

terhadap kinerja dosen 

c. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan tentang penerapan sertifikasi dosen, motivasi dan 

kepuasan dalam pengaruhnya terhadap kinerja. 

d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja dosen. 
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1.5 Landasan Teori 

A. Sertifikasi Dosen 

Dosen adalah bagian terpenting dari berkembangnya sebuah perguruan tinggi juga 

berkembangnya mutu pendidikan di Indonesia. Seorang dosen harus memiliki ilmu dan kemampuan 

yang memadai karena mereka harus melakukan transfer ilmu kepada mahasiswa. 

Kualitas seorang dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi akan menunjukkan 

profesionalismenya. Pernyataan profesionalisme seorang dosen dihargai oleh pemerintah melalui 

pemberian sertifikat pendidik. 

Tujuan dari pemberian sertifikat pendidikan untuk dosen adalah : 

1. Menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan 

tugas 

2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi 

3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan  

4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional 

5. Meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika 

akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi. 

Harapan pemerintah dengan diberinya sertifkat pendidik untuk dosen serta tunjangan adalah 

dapat meningkatnya kinerja seorang dosen yang nantinya akan berdampak pada semakin majunya 

mutu pendidikan nasional. Mengingat pentingnya hal ini maka sertikfikasi dosen dan kinerja perlu 

mendapatkan perhatian, untuk itu perlu di pantau dan diteliti kinerja dari seorang dosen agar apa yang 

telah menjadi harapan pemerintah dapat segera terwujud. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitan pemberian sertifikasi dosen terhadap 

peningkatan kinerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Hurmaini (2011) dengan judul: 

Dampak Pelaksanaan Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kinerja Guru dalam Proses 

Pembelajaran : Studi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Jambi, disimpulkan bahwa terdapat 

kontribusi positif antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja guru dalam proses 

pembelajaran. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Suwandi (2012) dengan judul : 

Pengaruh Sertifikasi Dosen dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Dosen di Lingkungan Perguruan 

Tinggi Kota Semarang, menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sertifikasi dosen dengan 

kinerja dosen. 

B. Motivasi 

Motivasi merupakan proses memberi dorongan kepada karyawan agar dapat mencapai tujuan 

secara tepat. Karyawan harus sering dimotivasi karena kadang terjadi hambatan-hambatan dalam 

mencapai sebuah tujuan yang membuat karyawan patah semangat atau berhenti berusaha. 
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Motivasi umumnya berpedoman pada teori kebutuhan. Teori kebutuhan yang sering dibahas 

yaitu Teori Maslow. Menurut Ambar T Sulistyani (2003) ada 5 bentuk terapan dari teori Maslow 

1. Fisiologis, contohnya makan siang, gaji yang adil, minum dan sebagainya 

2. Kemananan, contohnya kondisi kerja yang aman, asuransi, jaminan jabatan dan sebagainya 

3. Sosial, contohnya pertemuan arisan, forum silaturrahmi dan sebagainya 

4. Harga diri, contohnya jabatan, penghargaan, hadiah dan sebagainya 

5. Aktualisasi diri, contohnya tugas yang menantang, inovasi, pengembangan program 

pegawai dan sebagainya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Hurmaini (2011) dengan judul : Dampak 

Pelaksanaan Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kinerja Guru dalam Proses Pembelajaran : Studi 

pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Jambi,  disimpulkan bahwa terdapat kontribusi positif antara 

motivasi berprestasi dengan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Demikian juga penelitian yang 

dilakukan oleh Suwandi (2012) dengan judul : Pengaruh Sertifikasi Dosen dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Semarang,menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara motivasi dan kinerja dosen. 

C. Kepuasan 

Kepuasan karyawan adalah kondisi dimana apa yang di harapkan karyawan sebanding dengan 

apa yang diterima dari perusahaan. Kepuasan ini pada umumnya akan mempengaruhi kemauan 

seorang karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Kepuasan karyawan berbeda antara 

satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. 

Kepuasan kerja tampaknya akan mempengaruhi seseorang dalam dunia kerja, dan ingin 

melakukan perubahan kerja yang selanjutnya juga berpengaruh terhadap kemauan untuk bekerja. 

Kepuasan atau ketidakpuasan secara individual pegawai secara subyektif berasal dari kesimpulan 

yang berdasarkan perbandingan antara apa yang diterima pegawai dari pekerjaan yang dilakukan 

dengan apa yang diharapkan, diinginkan atau dipikirkan seseorang. (Ambar, 2003) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja (Pandji Anoraga, 2005) : 

1. Hubungan antar karyawan 

2. Faktor diri seperti sikap, umur dan jenis kelamin 

3. Faktor luar seperti rekreasi, pendidikan dan sebagainya. 

Kepuasan dapat berhubungan dengan pekerjaan maupun dirinya sendiri. Perasaan puas yang 

berhubungan dengan pekerjaan misalnya gaji, hubungan antar pegawai, jenis pekerjaan dan 

sebagainya. Sedangkan perasaan puas yang berhubungan dengan dirinya sendiri misalnya 

kemampuan, umur, jenis kelamin, pendidikan dan sebagainya. Pada umumnya karyawan yang merasa 

puas dalam bekerja akan melaksanakan kerjanya dengan baik. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mundarti (2007) dengan judul : Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kinerja Dosen dalam Melaksanakan Proses Belajar Mengajar di Prodi 

Kebidanan Magelang Politeknik Kesehatan Semarang Tahun Akademik 2005/2006, disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan terhadap kinerja dosen. 

D. Kinerja 

Kinerja merupakan gambaran tentang hasil kerja seorang karyawan. Untuk itu kinerja 

karyawan perlu di nilai ataupun diawasi agar mampu mencapai tujuan organisasi. Kinerja karyawan 

menunjukkan pencapaian hasil kerja sehingga dari kinerja karyawan ini akan menggambarkan 

seberapa baik karyawan tersebut didalam menjalankan tugas pekerjaannya. 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Kinerja karyawan dapat 

dipengaruhi oleh faktor personal karyawan itu sendiri, gaya kepemimpinan seseorang, motivasi yang 

didapat serta kepuasan karyawan didalam menjalankan pekerjaannya. 

Menurut Ambar Teguh Sulistyani (2003) penilaian kinerja karyawan sangat bermanfaat bagi 

pertumbuhan sebuah organisasi secara keseluruhan. Dengan menilai kinerja karyawan maka dapat 

diketahui kondisi karyawan dilihat dari kinerjanya. Hasil penilaian kinerja ini nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan baik pada level makro 

organisasional, maupun level mikro individual. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian survei, jadi dalam pengambilan kesimpulan 

dilakukan dengan melalui pengujian hipotesis. 

2.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah para dosen di seluruh perguruan tinggi Pekalongan yang telah 

menerima sertifikasi dosen. Adapun teknik pengumpulan sampel dengan menggunakan purposive 

sampling yaitu memilih sampel yang memiliki ciri-ciri sesuai penelitian yaitu dipilih dosen yang telah 

menerima sertifikasi saja. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan : 

a. Kuesioner 

Pencarian data dilakukan dengan membagi kuesioner ke para dosen di seluruh perguruan 

tinggi di Pekalongan yang telah mendapatkan sertifikasi untuk mendapatkan jawaban lebih 

rinci 
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b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai obyek 

penelitian. 

2.4 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

a. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Sertifikasi Dosen 

2) Motivasi 

3) Kepuasan 

b. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Dosen 

2.5 Metode Analisis 

Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda 

intervening. 

Adapun hubungan variabel dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Skema Penelitian 

 

Dalam melakukan analisa Regresi Intervening, skema penelitian dibagi menjadi substruktur. 

Dari gambar tersebut penelitian ini terbagi menjadi 2 sub struktur 

Sub struktur 1 

Meneneliti pengaruh sertifikasi dosen dan motivasi terhadap kepuasan 

Yprim = a + b1X1 + b2X2 + e .................................................................................... (1) 

Keterangan : 

Yprim = Kepuasan 

b1 = koefisien variabel sertifikasi dosen 

b2 = koefisien variabel motivasi 

X1 = Sertifikasi Dosen 

X2  = Motivasi 

e  = error 

 

Sertifikasi 

Motivasi 

Kepuasan Kinerja 

Dosen 
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Sub struktur 2 

Meneliti pengaruh sertifikasi dosen, motivasi dan kepuasan terhadap kinerja dosen 

Yprim = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e ....................................................................... (2) 

Keterangan : 

Yprim = Kinerja dosen 

b1 = koefisien variabel sertifikasi dosen 

b2 = koefisien variabel motivasi 

b3 = koefisien variabel kepuasan 

X1 = Sertifikasi Dosen 

X2  = Motivasi 

X3 = Kepuasan 

e  = error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Responden 

 

Tabel 2. Responden Berdasarkan Usia 

 Frequency Percent 

26 - 30 TH 7 6.4 

31 -35 TH 21 19.1 

> 35 TH 82 74.5 

Total 110 100.0 

 

Analisa Output : 

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapat usia dosen 26-30 tahun sebanyak 7 orang dosen dengan 

prosentase 6,4%, usia dosen antara 31-35 tahun sebanyak 21 orang dosen dengan prosentase 19,1% 

dan usia dosen diatas 35 tahun sebanyak 82 orang dosen dengan prosentase 74,5% 

 

Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Frequency Percent 

 PRIA 61 55.5 

WANITA 49 44.5 

Total 110 100.0 

Analisa Output : 

Berdasarkan hasil olahan data didapat hasil : dosen yang berjenis kelamin pria sebanyak 61 orang 

dosen dengan prosentase 55,5% dan dosen yang berjenis kelamin wanita sebanyak 49 orang dosen 

dengan prosentase 44,5% 
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Tabel 4. Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

  Frequency Percent 

 1-10 TH 27 24.5 

11-20 TH 61 55.5 

> 20 TH 22 20.0 

Total 110 100.0 

Analisa Output : 

Dari pengolahan data tentang lama kerja seorang dosen, didapat hasil : dosen yang bekerja 1-10 tahun 

ada 27 orang dosen dengan prosentase 24,5%, sedangkan dosen yang bekerja selama 11-20 tahun 

sebanyak 61 tahun sebanyak 61 orang dosen dengan prosentase 55,5% dan dosen yang telah bekerja 

lebih dari 20 tahun ada 22 orang dosen dengan prosentase 20% 

3.2  Validitas 

Dari ke empat variabel telah diuji validitas dan didapat nilai signifikan ≤ 0,05 (level of significant), 

sehingga ke empat variabel tersebut dinyatakan valid 

3.3 Reliabilitas 

Tabel 5 Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Sertifikasi 0,724 Reliabel 

Motivasi  0,603 Reliabel 

Kepuasan 0,623 Reliabel 

Kinerja 0,852 Reliabel 

 

Dari ke empat variabel tersebut memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6, jadi ke empat variabel tersebut 

dinyatakan reliabel. 

 

3.4 Normalitas 

Dari pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test didapat nilai sig 

0,694 > 0,05 (level of significant) artinya data yang diolah dinyatakan normal. 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

A. Sub Struktur 1 

Meneliti pengaruh Sertifikasi Dosen dan Motivasi terhadap Kepuasan 

 

Tabel 6. Nilai R dan R Suare 

R R Square 

0,494 0,244 

Analisa output : 

1. Nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,494 artinya hubungan antara variabel sertifikasi dosen 

(X1), Motivasi (X2), dengan variabel kepuasan adalah cukup kuat 
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2. Nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,244 artinya 24,4% kinerja dosen (Y) 

dipengaruhi oleh variabel sertifikasi dosen (X1), Motivasi (X2), sedangkan sisanya 73,7% 

kinerja dosen dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 

Tabel 7. Hasil Uji F 

Model F Sig. 

1 Regression 17,274 .000a 

Analisa Output : 

Untuk Uji F atau Uji Simultan didapat nilai signifikan ≤ 0,05 (level of significant) maka dinyatakan 

menolak Ho artinya secara simultan terdapat pengaruh variabel sertifikasi dosen (X1), dan Motivasi 

(X2), dengan Kepuasan 

Tabel 8 Hasil Uji t 

 B t Sig. 

(Constant) 10,330 9,406 ,000 

TOTX1 ,317 5,493 ,000 

TOTX2 ,021 ,392 ,696 

 

Analisa Output : 

1. Dari olah data tersebut didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Yprim = 

10,330 + 0,317X1 + 0,021X2 + e 

2. Untuk Uji Parsial Sertifikasi Dosen (X1) didapat nilai signifikan 0,000 ≤ 0,05 maka 

dinyatakan menolak Ho artinya secara parsial terdapat pengaruh pemberian sertifikasi dosen 

(X1) terhadap Kepuasan 

3. Untuk Uji Parsial Motivasi Kerja (X2) didapat nilai signifikan 0,696 ≥ 0,05 maka dinyatakan 

menerima Ho artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap 

kepuasan 

B. Sub Struktur 2 

Meneliti pengaruh sertifikasi dosen, motivasi dan kepuasan terhadap kinerja dosen 

Didapat hasil pengolahan data sebagai berikut : 

 

Tabel 9 Nilai R dan R Square 

R R Square 

.513a .263 

Analisa output : 

1. Nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,513 artinya hubungan antara variabel sertifikasi 

dosen (X1), Motivasi (X2), Kepuasan (X3) dengan variabel kinerja dosen adalah cukup kuat 

2. Nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,263 artinya 26,3% kinerja dosen (Y) 

dipengaruhi oleh variabel sertifikasi dosen (X1), Motivasi (X2), Kepuasan (X3), sedangkan 

sisanya 73,7% kinerja dosen dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 



Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015 

© Universitas Muria Kudus 

133 

Tabel 10 Hasil UJI F 

Model F Sig. 

1 Regression 12.605 .000a 

Analisa Output : 

Untuk Uji F atau Uji Simultan didapat nilai signifikan ≤ 0,05 (level of significant) maka dinyatakan 

menolak Ho artinya secara simultan terdapat pengaruh variabel sertifikasi dosen (X1), Motivasi (X2), 

Kepuasan (X3) dengan Kinerja dosen (Y) 

Tabel 11 Hasil UJI t 

 B t Sig. 

(Constant) 8.951 4.827 .000 

TOTX1 .334 4.091 .000 

TOTX2 .137 2.046 .043 

TOTX3 .063 .523 .602 

Analisa Output : 

1. Dari olah data tersebut didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Yprim = 

8,95 + 0,33X1 + 0,14X2 + 0,06X3 + e 

2. Untuk Uji Parsial Sertifikasi Dosen (X1) didapat nilai signifikan 0,000 ≤ 0,05 maka 

dinyatakan menolak Ho artinya secara parsial terdapat pengaruh pemberian sertifikasi dosen 

(X1) terhadap Kinerja Dosen (Y) 

3. Untuk Uji Parsial Motivasi Kerja (X2) didapat nilai signifikan 0,043 ≤ 0,05 maka dinyatakan 

menolak Ho artinya secara parsial terdapat pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap kinerja 

dosen (Y) 

4. Untuk Uji Parsial Kepuasan Kerja (X3) didapat nilai signifikan 0,602 > 0,05 (level of 

significant) maka dinyatakan menerima HO artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh 

Kepuasan (X2) terhadap kinerja dosen (Y)  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan pengolahan data regresi intervening, sehingga dalam pengolahan datanya 

terbagi menjadi 2 sub struktur. 

Pada Sub Struktur 1 meneliti pengaruh pemberian sertifikasi dosen dan motivasi terhadap kepuasan 

kerja, didapat hasil : 

a. Terdapat pengaruh pemberian sertifikasi dosen terhadap kepuasan 

b. Tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan 

Pada Sub Strukutr 2 meneliti pengaruh pemberian sertifikasi, kepuasan, dan motivasi terhadap 

kinerja dosen, didapat hasil : 

a. Terdapat pengaruh pemberian sertifikasi dosen terhadap kinerja dosen di lingkungan 

perguruan tinggi Kota Pekalongan 
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c. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja dosen di lingkungan perguruan tinggi Kota 

Pekalongan 

d. Tidak terdapat pengaruh kepuasan dosen terhadap kinerja dosen di lingkungan perguruan 

tinggi Kota Pekalongan 

e. Variabel kepuasan bukan merupakan variabel intervening, sehingga variabel intervening lebih 

baik digunakan sebagai variabel independent saja. 

4.2 Saran 

Perlu diadakan penelitian lanjutan karena pada koefisien determinasi terlihat bahwa 73,7% kinerja 

dosen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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