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Abstrak. Komitmen Profesi dosen merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan   kepercayaan dan keinginan 

seorang dosen dalam mencapai tujuan tri dharma perguruan tinggi yang ditandai adanya loyalitas keterlibatan 

dan integritas seorang dosen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkapkan dan menganalisis pengaruh langsung pemberdayaan dan budaya akademik terhadap 

dosen tetap, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Dosen Tetap Yayasan sebanyak 337 orang.  

Sampel diambil menggunakan Tehnik Proposional Random Sampling. Uji Normalitas Galat, Uji Homogenitas, 

dan Uji Signifikansi dan Uji Linieritas dilakukan sebagai persyaratan uji statistik sebelum path analisis 

diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pengaruh langsung positif antar variabel 

yang diperoleh, yaitu (1) pengaruh langsung positif Pemberdayaan (X1) terhadap Komitmen Profesi Dosen (Y) 

sebesar 0.044, (2) pengaruh langsung positif Budaya Akademik (X2) terhadap Komitmen Profesi Dosen (Y) 

sebesar 0.049, serta (3) pengaruh langsung positif Pemberdayaan (X1) terhadap Budaya Akademik (X2) sebesar 

0.059. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi pimpinan perguruan tinggi 

agar dapat memberdayakan sumber daya manusia, terutama dosen secara maksimal untuk meningkatkan 

komitmen profesinya serta  memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan visi institusi Universitas 

Pakuan, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berkarakter serta mempunyai ciri dasar 

kehidupan silih asih, silih asah, dan silih asuh.   

 

Kata kunci: Pemberdayaan, Budaya Akademik, Komitmen Profesi.  

 

PENDAHULUAN 

Dosen sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat 

bahwa dosen layak menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat sekelilingnya. Dosen dalam tugasnya harus 

memiliki standar kompetensi peningkatan mutu dan kualitas dosen dalam penerapan Tri dharma perguruan tinggi. 

Kebutuhan Inovasi merupakan strategi yang penting bagi sebuah institusi perguruan tinggi agar sistem yang 

ada di dalamnya dapat berjalan secara efektif. Kebijakan ini mendukung kebutuhan inovasi yang berorientasi kepada 

peningkatan mutu proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.  

Upaya membangun komitmen digambarkan sebagai usaha membangun hubungan jangka panjang dan tetap 

bertahan yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, seperti keinginan untuk mengenal dan terlibat dalam 

institusi, juga seberapa jauh dosen secara psikologis memiliki perasaan kesetiaan, afeksi, kehangatan, kepemilikan, 

kebanggaan, kesenangan, dan kebahagiaan karena telah bekerja di Unpak. Komitmen akan semakin tinggi jika 

institusi memberikan kenyamanan, kemudahan untuk melakukan perkuliahan, penelitian, serta pengabdian pada 

masyarakat yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Diharapkan adanya komitmen profesi ini akan 

menjadikan dosen Unpak melakukan segala cara agar Visi Unpak tercapai yang dapat diukur dari kemauan, 

kesetiaan, dan kebanggaan sebagai dosen yang profesional. 

Kendala yang ada saat ini, bahwa komitmen profesi di Unpak belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal 

tersebut terlihat dari data hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas 

Instruksional (LP2AI) Universitas Pakuan dalam melakukan monitoring terhadap proses pembelajaran. Survei 

dilakukan dengan cara menyebar kuesioner umpan balik proses pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi 

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

Di sisi lain, dosen juga pendidik profesional yang harus mempunyai idealisme dan daya juang tinggi, serta 

kinerja profesional terutama dalam mendesain program-pengajaran dan melaksanakan proses pembelajaran. Dosen 

diharapkan  dapat memberikan ‘layanan ahli’ dalam bidang tugasnya sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi 

serta perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap dosen perlu memiliki kompetensi profesional, serta 

menguasai tiga kompetensi lainnya, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.  

Komitmen profesi merupakan unsur yang sangat penting dalam pencapaian Visi Universitas Pakuan. Akan 

tetapi, keadaan komitmen profesi tersebut saat ini masih belum seperti yang diharapkan, artinya Das Sein masih 

belum seperti Das Sollen. Hal tersebut terlihat dari data hasil survei LP2AI Universitas Pakuan. Dosen hendaknya 

berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan karya ilmiah melalui jurnal dan buku, sehingga 

dihasilkan karya ilmiah berupa research report yang out standing.  

Membangun budaya akademik di perguruan tinggi bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena 

memerlukan upaya sosialisasi kegiatan akademik, sehingga terjadi kebiasaan di kalangan akademik untuk 
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melakukan norma-norma kegiatan akademik tersebut. Oleh karena itu, komitmen Profesi merupakan hal yang sangat 

penting sedangkan keadaan saat ini masih belum seperti yang diharapkan, maka hal tersebut menarik untuk diteliti.  

Kontribusi penelitian ini dengan meneliti pengaruh variabel bebas yaitu pemberdayaan, budaya akademik, 

kompetensi Pedagogik serta Trust terhadap komitmen profesi sebagai variabel terikat dapat diidentifikasi unsur-

unsur yang lemah dari variabel bebas yang mempunyai pengaruh positip. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

literatur di Perpustakaan sebagai bahan rujukan bagi dosen, pengambil kebijakan, pimpinan Perguruan Tinggi, dan 

mahasiswa yang sedang menyelesaikan perkulihaan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Komitmen Profesi 

Profesi dosen kian hari menjadi perhatian seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

menuntut kesiapan agar tidak ketinggalan di era global ini. Pengembangan profesi dosen ini memerlukan komitmen 

yang tinggi terhadap profesi dosen yang digeluti agar dosen bukan sekadar memiliki pengetahuan, teknologi, seni, 

dan manajemen saja, tetapi juga komitmen tinggi yang dipersyaratkan oleh anggota profesi agar dapat melahirkan 

kerja yang efektif. 

Penelitian yang dilaksanakan pada 14 perusahaan besar di Inggris tentang model of commitment, hasilnya dapat 

dikelompokkan dalam tiga pilar, yaitu:  

(1) A sense of belonging to the organisation, sebagai dasar membangun loyalitas terhadap perusahaan, seperti : 

informed, involved, sharing in success. 

(2)  
A sense of excitement in job, perasaan senang bekerja karena adanya motivasi, yang diwujudkan dalam : pride, 

trust, accountability for result. 

(3) Confidence in management, percaya pada manajemen organisasi karena perasaan dihargai oleh pemimpinan, 

yang ditunjukkan pada; authority, dedication, competence.
 
Hasil penelitian ini memandang komitmen sebagai 

alat untuk menilai tanggung jawab pegawai pada institusi. Bagi institusi, hasil peneltian dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemberdayaan pegawai dan memotivasi kerja.  

Komitmen diri menunjuk pada tindakan ingin memuaskan diri yang ditunjukkan pada: (1) care about organization, 

(2) commited to its goals and purpose, dan (3) deepest wish is to contribute something meaningful.   

Komitmen dapat dijadikan landasan daya saing bagi organisasi/ institusi dengan pegawai yang memiliki komitmen 

tinggi untuk mendapatkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki organisasi lain. Komitmen profesi merupakan 

pengakuan dan kepercayaan nilai-nilai, tujuan profesi, kemauan untuk mencoba upaya subtansial atas nama profesi, 

dan tujuan eksplisit untuk mempertahankan keanggotaan dalam profesi.  

Dosen sebagai pendidik, menggunakan komitmen profesi sebagai filosofi atau dedikasi dalam bekerja. Oleh karena 

itu, dosen yang baik ‘the good teacher’ memiliki ciri: intelligent, has a good personality, respects others,  is 

attractive in appearance, and has a noble character.  

 

Pemberdayaan 

Pemberdayaan pegawai merupakan salah satu strategi untuk dapat  menciptakan pegawai yang unggul dalam 

kinerjanya. Dengan pemberdayaan, pegawai menjadi lebih mempunyai inisiatif agar berkualitas tinggi untuk 

memperoleh keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, perlunyanya berbagai strategi untuk mengembangkan dan 

memperbarui kemampuan dan keahlian pegawai dalam menghadapi berbagai permasalahan organisasi.  

Clutterbuck et.al. dalam Kadarisman, mengartikan pemberdayaan sebagai suatu pemberian semangat dan 

mengijinkan individu untuk mengambil tanggungjawab dalam rangka memperbaiki cara yang mereka lakukan 

dalam pekerjaannya dan memberi konstribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, ... “empowerment in terms of 

encourraging and allowing individuals to take personal responsibility for improving the way they do their jobs and 

contribute to the organization’s goal”. Merujuk teori di atas, dalam institusi pendidikan, dosen yang diberdayakan 

akan menggali setiap potensi yang dimiliki.  

Randolph dalam Ron Cacioppe menyarankan bahwa aplikasi suksesnya pemberdayaan tergantung pada 

komitmen manajemen dan informasi terus-menerus..that successful applications of empowerment depend on 

management commitment and continual communication of information.  

Hasil penelitian Menon, bahwa perilaku organisasi dan komitmen organisasi dominan dalam memberikan 

kontribusi terhadap keberhasilan pemberdayaan. Sehingga, pemberdayaan pegawai yang berhasil seharusnya 

ditunjang mental pegawai itu sendiri dalam menerima tangungjawab dan wewenang, serta komitmen organisasi 

untuk menerima pegawai tersebut diberdayakan. Pemberdayaan akan menjadi berhasil jika pimpinan melakukan 

pendekatan, yaitu; (1) prinsip Kaizen dan “Just do it”, perbaikan terus menerus, (2) pembangunan 

kepercayaan“Trust building”.  

 

Budaya Akademik 

Istilah-istilah seperti: nilai-nilai, kepercayaan, mitos, ritual, simbol, kepahlawanan, dan pendongeng yang 

biasanya didokumentasikan sering dihubungkan dengan budaya. Hofstede and Hofstede dalam Justine Mercer et.al, 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

Universitas Indraprasta PGRI, 26 Agustus 2015 
 

292 

 

menyatakan budaya sebagai pemrograman pemikiran secara kolektif yang membedakan anggota satu 

kelompok/katagori dengan orang lain..the collective programming of the mind which distinguishes the members of 

one group or catagory of people from others. Selanjutnya Stephen R. Balzac, menganggap budaya (culture) adalah 

the frame within which we operate and the lens through which we view the organization...atau budaya hanya sebagai 

kerangka kerja dan apa yang dilihat dalam suatu institusi.  

Budaya  akademik menurut Xi Shen di fakultas sebenarnya merupakan manifestasi eksternal dari nilai-nilai 

bersama, semangat, norma perilaku dari warga kampus. Budaya semacam ini dapat diwujudkan dalam peraturan dan 

kebijakan, tata tertib, etika akademik. Setiap perguruan tinggi di setiap negara mempunyai budaya akademik yang 

berbeda yang di dalamnya diatur tentang sikap yang sesuai bagi dosen dan mahasiswa pada level-level tertentu. 

Budaya akademik ini tidak datang begitu saja, namun muncul dari sebuah proses panjang yang meliputi berbagai 

kegiatan akademik yang terencana secara sistematis. Donald L. McCabe dan Patrick Drinan, meneliti ‘mengapa 

mahasiswa menyontek’. Hasil penelitian menunjukkan, salah satu dari banyak alasan adalah fakta bahwa kampus 

tidak memiliki integritas budaya akademik. Pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab atas jaminan mutu 

profesional dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu, pimpinan mempunyai peranan penting dalam 

membudayakan mutu secara total yang konsisten terhadap pencapai sasaran dan tujuan perguruan tinggi.  

 

METODE 

Metode dan desain penelitian ini  merujuk sesuai tujuan dan masalah penelitian. Oleh karena itu, maka 

penelitian ini bersifat eksplanatori (Explanatory research). Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan kausal 

(causality relationship) antara variabel: pemberdayaan dan budaya akademik terhadap komitmen profesi di 

Universitas Pakuan Bogor. Dikarenakan penelitian ini untuk mengkaji satu atau lebih variabel yang menjadi 

determinan terhadap variabel lainnya, maka penelitian ini lebih cenderung pada penelitian eksplanatori yang bersifat 

kausalitas.  

Penentuan populasi adalah semua dosen di Universitas Pakuan sebanyak 337 orang yang tersebar pada enam 

fakultas. Dosen yang dipilih yang telah memiliki jabatan akademik dengan tingkatan asisten ahli, lektor, dan lektor 

kepala. Dosen yang belum mempunyai jabatan (pengajar) belum dilibatkan dalam penelitian ini, karena dianggap 

masih minim dalam pengalaman mengajar sehingga kinerjanya belum dapat terukur dengan pasti atau masih 

berubah-ubah. Sedangkan dosen yang memiliki jabatan guru besar/profesor, karena keahlian maupun kepakarannya 

telah diakui sebagai dosen yang memiliki karakter serta kinerja tertinggi, tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu, berdasarkan asumsi di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 246 dosen. 

 

Tabel 1. 

Sebaran Sampel yang dipilih secara Purposif Dosen Per-Fakultas   

No. Fakultas 
Jabatan Akademik Dosen 

Jml. 
Asisten ahli Lektor Lektor kepala 

1 Hukum 6 21 5 32 

2 Ekonomi 15 29 7 51 

3 MIPA 13 29 17 59 

4 IKIP 9 21 11 41 

5 Sastra 5 10 5 20 

6 Teknik 7 23 13 43 

Jumlah 55 133 58 246 

Sumber: Diolah Penulis dari BAAK Tahun 2014  

 

Pada tahap kedua, penentuan sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan besar kecilnya jumlah dosen yang 

tersebar pada masing-masing fakultas. Dengan menggunakan formula penentuan sampel proporsi di atas, maka 

besarnya sampel proporsional untuk masing-masing unit kerja ditentukan dengan metode Cohran dan menghasilkan 

sampel sebanyak 135 orang. Uji coba penelitian ini dilakukan terhadap 30 orang dosen di luar sampel penelitian. 

Adapun tujuan uji coba adalah untuk melihat validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan 

alat yang sudah ditentukan. Secara diagramik kontelasi penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 1. Konstalasi Penelitian 

 

Teknik pengumpukan data pada penelitian ini untuk variabel pemberdayaan, budaya akademik, dan komitmen 

profesi diperoleh melalui teknik non-tes yaitu dengan menggunakan kuisioner (angket) yang dibuat dari penjabaran 

indikator variabel-variabelnya. Selain itu, peneliti juga mengembangkan pertanyaan yang disesuaikan dengan 

kondisi di tempat penelitian dan teori yang ada atau terkait. Data diperoleh melalui teknik kuisioner dari dosen-

dosen yang ada di Universitas Pakuan sebagai responden. Penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung ke 

responden yang telah ditetapkan menjadi sampel penelitian. Untuk menjamin efisiensi pengumpulan data, 

pendistribusian kuisioner dilakukan dengan cara diantar langsung ke setiap fakultas. Dengan mengingat data yang 

akan dikumpulkan adalah sebuah persepsi atau anggapan dari responden tentang variabel yang akan diteliti, maka 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan diubah ke dalam bentuk skala sikap model skala Likert. Jawaban pertanyaan 

dari kuisoner ini tidak sama untuk masing-masing maksud pertanyaan, akan tetapi secara keseluruhan jawaban 

pertanyaan berdasarkan pada skala model Likert.  Pemberian skor untuk pertanyaan/pernyataan positif jawabannya 

antara 1 sampai 5 sedangkan untuk  pertanyaan/pernyataan negatif antara 5 sampai dengan 1. 

 

Berdasarkan hipotesa yang dihasilkan dari kerangka penelitian, maka penelitian disertasi ini merupakan penelitian 

dengan model jalur. Sehubungan dengan hal tersebut maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis jalur (path analysis). Metode yang digunakan adalah metode analisis korelasi yang dilakukan secara parsial 

maupun secara bersama-sama. Model hubungan antar variabel terdiri atas 2 substruktur yaitu substruktur 1 terdiri 

atas satu variabel komitmen profesi (Y)  sebagai variabel endogen serta dua variabel eksogen yang bersifat variabel 

penyebab yaitu pemberdayaan (X1), dan satu variabel endogen antara yaitu budaya akademik (X2). Sub struktur yang 

ke dua terdiri dari satu variabel eksogenus yaitu pemberdayaan(X1) dengan variabel endogenus Budaya Akademik 

(X2). 

Berdasarkan hubungan ini, maka model jalur pada substruktur 1 dan substruktur 2 adalah: 

 

Y = β21X1 + β22X2 + e2,          

 

X2 = β21X1 + e1 

 

Sedangkan untuk uji asumsi menggunakan uji normalitas, homogenitas  dan uji linieritas. Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah data galat taksiran berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Uji Liliefors (L) digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji Homogenitas  dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel yang digunakan berasal dari populasi yang 

mempunyai variansi homogen. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Barlett.  Sedangkan uji 

linieritas bermaksud untuk menguji apakah model regresi yang dihasilkan bersifat linier atau tidak. Uji atas model 

regresi yang dihasilkan menggunakan uji F. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah analisis model struktural telah dilakukan, maka dilakukan uji hipotesis agar mengetahui pengaruh langsung 

dan tidak langsung atar variabel. Hipotesis yang diajukan akan disimpulkan melalui perhitungan nilai koefisien jalur 

dan signifikansi untuk setiap jalur yang diteliti. Hasil keputusan terhadap seluruh hipotesis yang diajukan, dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 
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Pengujian Hipotesis Pertama  

Pengujian Hipotesis pertama dilakukan pengujian pengaruh langsung pemberdayaan (X1) terhadap komitmen 

profesi dosen (Y). Untuk menguji bahwa pemberdayaan (X1) berpengaruh langsung positif terhadap komitmen 

profesi dosen (Y), hipotesis statistik pertama yang diuji, sebagai berikut: 

1. H0 : βy1 < 0 

2. H1 : βy1 > 0 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien jalur (ρy1) = 0.741, dengan thitung = 12.71, sedangkan ttabel pada taraf 

nyata α = 0,05 diperoleh ttabel = 1.97, karena terbukti thitung =12.71 > tabel = 1.97, maka sesuai kriteria uji tolak Ho 

dan terima H1. Dengan demikian terdapat pengaruh langsung positif variabel pemberdayaan (X1) terhadap komitmen 

profesi dosen (Y). Artinya semakin kuat pemberdayaan  (X1) pada individu dosen akan meningkatkan komitmen 

profesi dosen (Y) di Universitas Pakuan. 

 

Pengujian Hipotesis Kedua  

Pengujian Hipotesis kedua dilakukan pengujian pengaruh langsung budaya akademik (X2) terhadap komitmen 

profesi dosen (Y). Untuk menguji bahwa budaya akademik (X2) berpengaruh langsung positif terhadap komitmen 

profesi dosen (Y), hipotesis statistik kedua yang diuji, sebagai berikut: 

H0 : βy2 < 0 

H1 : βy2 > 0 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien jalur (ρy2) =0.707, dengan thitung = 11.51, sedangkan ttabel pada taraf 

nyata α = 0,05 diperoleh ttabel = 1.97, karena terbukti thitung = 0.707 > tabel = 1.97, maka sesuai kriteria uji tolak Ho 

dan terima H1. Dengan demikian terdapat pengaruh langsung positif variabel budaya akademik (X2) terhadap 

komitmen profesi dosen (Y). Artinya semakin kuat budaya akademik (X2) pada individu dosen akan meningkatkan 

komitmen profesi dosen (Y) di Universitas Pakuan. 

 

Pengujian Hipotesis ke tiga    

Pengujian Hipotesis ke tiga dilakukan pengujian pengaruh langsung pemberdayaan (X1) terhadap budaya akademik 

(X2). Untuk menguji bahwa pemberdayaan (X1) berpengaruh langsung positif terhadap budaya akademik (X2), 

hipotesis statistik kesembilan  yang diuji, sebagai berikut:  

H0 :β21 < 0 

H1 :β21 > 0 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien jalur (ρy1) = 0.694, dengan thitung = 11.11, sedangkan ttabel pada taraf 

nyata α = 0,05 diperoleh ttabel = 1.97, karena terbukti thitung =11.11> tabel =1.97, maka sesuai kriteria uji tolak Ho 

dan terima H1. Dengan demikian terdapat pengaruh langsung positif variabel pemberdayaan (X1) terhadap budaya 

akademik (X2). Artinya semakin kuat pemberdayaan (X1) pada individu dosen akan meningkatkan budaya akademik 

(X2) di Universitas Pakuan. 

Rangkuman dari keseluruhan hasil pengujian hipotesis dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 2. Rekapitulasi hasil Pengujian Hipotesis 

No Hipotesis Uji Statistik Keputusan Kesimpulan 

1 Pemberdayaan (X1) berpengaruh 

langsung positip terhadap 

komitmen profesi (Y) 

H0 :βy1 < 0 

H1 :βy1 > 0 

Ho ditolak Berpengaruh 

langsung positip  

2 Budaya akamik (X2) berpengaruh 

langsung positip terhadap 

komitmen profesi (Y) 

H0 :βy2 < 0 

H1 :βy2 > 0 

 

Ho ditolak  Berpengaruh 

langsung positip  

3 Pemberdayaan (X1) berpengaruh 

langsung positip terhadap budaya 

akademik (X2) 

H0 :β21< 0 

H1 :β21 > 0 

Ho ditolak  Berpengaruh 

langsung positip  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tigapengaruh langsung antar variabel yang diperoleh, (1) pengaruh 

langsung pemberdayaan (X1) terhadap komitmen profesi dosen (Y) sebesar 0.044, (2) pengaruh langsung budaya 

akademik (X2) terhadap komitmen profesi dosen (Y) sebesar 0.049, (3) pengaruh langsung pemberdayaan (X1) 

terhadap budaya akademik (X2) sebesar 0.059. 

Hasil penelitian tentang pengaruh pemberdayaan, budaya akademik, kompetensi pedagogik dan trust  terhadap 

komitmen profesi dosen di Universitas Pakuan dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Pengaruh Pemberdayaan (X1) terhadap Komitmen Profesi Dosen (Y) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemberdayaan terhadap komitmen profesi berpengaruh langsung 

positip dan signifikan dengan nilai  ρy1 =0.741. Dengan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan 

secara positip dan signifikan sangat menentukan komitmen profesi dosen. Hasil penelitian ini telah memberikan 

arah bahwa pemberdayaan erat hubungannya dengan profesionalisme yang dimiliki oleh dosen. Komitmen dosen 

didalam mengemban tugasnya/profesi ditentukan faktor pemberdayaan yang telah diterapkan oleh pimpinan baik 

pada tingkatan ketua Program studi, fakultas maupun universitas.  

Sejalan dengan pendapat Suzanee C. De Janaszet.al. bahwa pemberdayaan is the process by which a leader or 

manager shares his or her power with subordinates. Pendapat ini dapat diartikan sebagai proses dari seorang 

pemimpin saat membagikan wewenang kepada bawahannya. Penerapan pemberdayaan adalah untuk membentuk 

individu menjadi mandiri sehingga perlu adanya komitmen setiap dosen agar dapat meningkatkan kemampuan 

dosen sesuai dengan keahliannya. Pentingnya empowerment sebagai alat untuk meningkatkan motivasi agar tujuan 

organisasi tercapai. Jika diterapkan pada seorang dosen, maka dosen yang diberdayakan akan memiliki komitmen  

tinggi agar tujuan tercapai. 

Oleh karena itu, munculnya keinginan untuk berkomitmen melaksanakan tugas secara individu dan pemberdayaan 

dapat meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab secara profesional.  

 

Pengaruh Budaya Akademik (X2) terhadap Komitmen Profesi Dosen (Y) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya akademik  terhadap komitmen profesi berpengaruh 

langsung positip dan signifikan dengan nilai  ρy2 =0.707. Dengan demikian temuan ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan sebelumnya, bahwa budaya akademik yang dalam penelitian ini memggunakan lima indikator 

diantaranya; nilai-nilai yang diterapkan pada aktivitas akademik, spirit akademik yang diyakini, tanggung jawab 

individu dan sosial, tradisi assesment, dan dukungan dan kerjasama seluruh civitas akademik adalah merupakan 

rujukan utama bagi seluruh civitas akademik di Universitas Pakuan.  

Lebih lanjut  dijelaskan Blau dan Nurdin dan John P. Keeves bahwa karier sebagai komitmen profesi yakni terkait 

dengan tingkah laku seseorang terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, dosen harus mengikuti norma aturan dan 

keyakinan dasar pada suatu institusi yang merupakan komitmen anggota terhadap institusi seluruh civitas akademik. 

Dengan demikian temuan fakta dan data dalam analisis penelitian ini semakin mendukung adanya pengaruh yang 

sangat kuat baik pengaruh langsung maupun tidak langsung budaya akademik pada komitmen profesi 

 

Pengaruh Pemberdayaan (X1) terhadap Budaya Akademik (X2) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemberdayaan terhadap budaya akademik berpengaruh langsung 

positip dan signifikan dengan nilai  ρ21 =0.694. Pemberdayaan pada dasarnya memerlukan dua orang yang saling 

percaya, antara dosen dan pimpinan, sehingga tidak terjadi konflik.. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pemberdayaan dosen agar bekerja 

dengan tanggung jawab, loyalitas, komitmen kerja tinggi. Disamping itu, dosen harus bekerja dengan didasarkan 

atas keyakinan, tata nilai, dan asumsi bersama. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk menyelesaikan 

permasalahan yang timbul dan dalam rangka mengembangkan perguruan tinggi yang berupa sinergi dari orang-

orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, keseragaman perilaku dalam perguruan tinggi yang semestinya 

sebagai budaya akademik perlu dibentuk. Pemberdayaan akan membuat seseorang merasa penting, senang dan 

tertantang oleh pekerjaan mereka, dan merupakan bagian dari suatu tim. Fred Luthans mengemukakan: 

empowerment is the authority to make decisions within one’s area of responsibility with out first having to get 

approval from someone else.
 
Pemberdayaan merupakan pemberian kewenangan untuk memberikan keputusan di 

lingkup tanggung jawab seseorang tanpa menunggu persetujuan orang lain. Meskipun pemberdayaan itu mirip 

dengan kewenangan yang didelegasikan secara tradisional. 

Dengan demikian temuan fakta dan data dalam analisis penelitian ini semakin mendukung adanya pengaruh yang 

sangat kuat baik pengaruh langsung maupun tidak langsung antara pembedayaan dengan budaya akademik . 

 

PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan pengaruh pemberdayaan dan budaya akademik terhadap komitmen profesi 

dosen di Universitas Pakuan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan berpengaruh langsung positip terhadap komitmen profesi dosen. Artinya perubahan peningkatan 

pemberdayaan akan menyebabkan peningkatan pada komitmen profesi dosen di Universitas Pakuan. 

b. Budaya akademik berpengaruh langsung positip terhadap komitmen profesi dosen. Artinya perubahan 

peningkatan budaya akademik akan menyebabkan peningkatan pada komitmen profesi dosen di Universitas 

Pakuan. 

c. Pemberdayaan berpengaruh langsung positip terhadap budaya akademik dosen. Artinya perubahan peningkatan 

pemberdayaan akan menyebabkan peningkatan pada budaya akademik dosen di Universitas Pakuan. 
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Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat diberikan beberapa saran berkaitan dengan peningkatan komitmen 

profesi dosen di Universitas Pakuan sebagai berikut: 

a. Diperlukan kebijakan dalam bentuk aturan khusus yang memenuhi standar minimum  profesi dosen  yaitu 

dalam peningkatan keilmuan sesuai dengan Undang- Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun  2005 bab V pasal 

46. Dalam rangka peningkatan komitmen dosen, diperlukan pemberian tanggung jawab kepada dosen untuk 

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran lebih kreatif dan inovatif sehingga sikap terhadap wawasan atau landasan kependidikan 

memenuhi standar dosen. 

b. Komitmen profesi dosen terhadap Universitas Pakuan perlu ditingkatkan dengan diberikan penghargaan/reward 

atas prestasi dan komitmen yang telah dilakukan, pembinaan dan fasilitas yang mencukupi, tunjangan yang 

minimal setara dosen PNS. 

c. Penelitian dan pengabdian masyarakat, yang disertai dengan dukungan fasilitas yang dibutuhkan dapat 

dilakukan dengan tepat sasaran. Kegiatan ini dapat terjadi apabila pimpinan dapat menyiapkan fasilitas 

penunjang kegiatan, berupa alat/media pembelajaran, dana penelitian dan pengabdian masyarakat.  

d. Budaya akademik di Universitas perlu ditingkatkan karena mampu meningkatkan komitmen dosen. Budaya 

akademik perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas Pakuan guna mencapi 

visi yang unggul mandiri dan berkarakter serta mempunyai ciri dasar kehidupan silih asih, silih asah, silih asuh. 

e. Dalam rangka peningkatan komitmen profesi dosen, diperlukan laporan kerja dosen baik secara semesteran 

maupun tahunan sebagai cara untuk mengukur, mengontrol, memberdayakan, mengevaluasi, maupun 

meningkatkan kerja dosen yang tertuang dalam tri dharma pendidikan secara maksimal.   
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