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ABSTRAK 

 

  Kinerja  merupakan salah satu hal penting untuk mencapai tujuan  
organisasi. Kinerja dosen di perguruan tinggi berbeda dengan kinerja di 
organisasi yang berorientasi bisnis. Kinerja dosen di perguruan tinggi 
ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui unsur-unsur yang 
diatur dalam Undang-Undang  No. 14 tahun 2005. Unsur-unsur tersebut 
meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada 
masyarakat dan penunjang lainnya.  

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh persepsi 
tentang kepemimpinan Islami dan persepsi tentang kepemimpinan 
Layanan terhadap kinerja dosen melalui keterikatan kerja (work 
engagement) dan komitmen organisasi (organizational commitment) 
sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan metode survei, dilakukan pada 148 dosen pegawai negeri 
sipil (PNS) dan telah berstatus sertifikasi dosen (serdos) dari dua 
perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri yang terakreditasi A di Jawa 
Timur. Alat pengumpulan datanya berupa empat buah kuesioner dan satu 
data  rekap nilai serdos semester ganjil dan genap tahun 2014.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model teoritik kinerja 
dosen yang terdiri atas persepsi kepemimpinan Islami, persepsi 
kepemimpinan layanan, keterikatan kerja dan komitmen organisasi 
berkontribusi terhadap kinerja dosen dan didukung data empirik.  

Penelitian ini menemukan bahwa untuk meningkatkan kinerja 
dosen perlu diperhatikan faktor keterikatan kerja (work engagement) 
merupakan anteseden yang paling kuat dan signifikan sebagai perantara 
yang nyata persepsi kepemimpinan Islami dan persepsi kepemimpinan 
layanan terhadap kinerja dosen. 

 
Kata kunci: persepsi kepemimpinan Islami (Islamic leadership), persepsi 

kepemimpinan layanan (servant leadership), keterikatan 
kerja (work engagement), komitmen organisasi 
(organizational commitment), kinerja dosen 
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