
1  PENDAHULUAN 
  

1.1 Latar Belakang 

Daya saing merupakan kemampuan organisasi untuk tumbuh dan 

berkembang diberbagai persaingan (KKBI 2002). Daya saing perguruan tinggi 

pada saat ini sangat diperlukan baik pada percaturan nasional maupun global. 

Perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 2 982 buah yang terdiri 

2 900 buah perguruan tinggi swasta (PTS) dan 82 buah perguruan tinggi negeri 

(PTN). Kondisi demikian mendorong kompetisi antar perguruan tinggi pada 

tataran nasional. Jumlah mahasiswa di PTS mencapai 2 889 343 atau 996 orang 

per PTS, sedangkan mahasiswa PTN 984 818 atau 12 000 per PTN (APTISI, 

2009). Banyaknya PTS yang mempunyai mahasiswa di bawah 1 000 dan sumber 

pendapatan utama dari mahasiswa menyebabkan kemampuan meningkatkan daya 

saing terbatas baik untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen dosen serta 

sarana dan prasarana (Suharyadi 2008). Daya saing PTN disisi lain  diperlukan 

untuk meningkatkan daya saing pada tataran global, penelitian yang berorientasi 

pada PATEN, HAKI dan publikasi jurnal internasional, peningkatan pendapatan 

dari pihak ketiga, dan menarik minat mahasiswa lokal dan internasional yang 

mempunyai kemampuan tinggi dan untuk peningkatan serta penghematan devisa.    

Daya saing Perguruan Tinggi (PT) Indonesia secara nasional maupun global 

dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia sampai tahun 2009 masih 

relatif rendah (Jalal  2009a; APTISI 2009). Data peringkat PT versi THES QS 

(Times Higher Education Supplement) pada tahun 2010, Indonesia memiliki dua 

PT yang masuk peringkat seratus PT terbaik di Asia, sedangkan Malaysia ada 

lima, Singapura dan  Thailand ada dua. Pemeringkatan PT berdasarkan THES QS 

berdasarkan pada empat kriteria (Blackmur 2004) yaitu: (1) Research Quality, (2) 

Teaching Quality, (3) Graduate Employability, dan (4) International outlook. 

Data peringkat lain yaitu menurut Webometric pada tahun 2010, Indonesia juga  

menempatkan dua PT pada tingkat Asia, sedangkan Malaysia ada tiga,  Thailand 

ada empat, dan Singapura ada dua. Pemeringkatan PT menurut Webometrics   

memperhatikan empat faktor yaitu (1) visibility, (2) size, (3) rich file dan, (4) 

scholar. Dua PT Indonesia yang termasuk peringkat terbaik di Asia tersebut 
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adalah Universitas Gadjah Mada dan Insititut Teknologi Bandung. Pada 

pemeringkatan berdasarkan ARWU (Academic ranking of world universities) dari 

Shanghai Jia Tong University, PT di Indonesia tidak ada satu-pun yang masuk 

peringkat dalam 500 PT terbaik di dunia. Kriteria ARWU ini berdasarkan pada 

empat kriteria yaitu mutu pendidikan yang diukur dari alumni pemenang nobel, 

mutu fakultas yang diukur dari staf yang memenangkan nobel, hasil penelitian 

yang diukur dari science citation index, dan ukuran indikator kinerja akademik 

(Burney 2002).   

Rendahnya daya saing PT di dunia tersebut seiring juga dengan rendahnya 

perkembangan mutu pada tingkat nasional (Brodjonegoro 2008, Jalal 2009b, 

Kamanto 2009, Tilaar 2006).  Untuk melihat faktor mutu ini, dapat dilihat dari 

hasil akreditasi oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) yang 

dijadikan standar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  Hasil akreditasi 

selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa PT dengan peringkat A semakin 

menurun dari 24% pada tahun 2004 menjadi 8% pada tahun 2008; sedangkan 

peringkat B menurun dari 59% tahun 2004 menjadi 46% pada tahun 2008 dan 

peringkat C meningkat dari 16% tahun 2004 menjadi 45% pada tahun 2008.   

Daya saing yang rendah, apabila dilihat dari kriteria ARWU, THES QS, 

Webometric, dan BAN-PT tergantung pada unsur SDM (Soedibyo 2008). Hampir 

semua faktor yang menentukan dalam pemeringkatan PT tergantung pada 

produktivitas dosen yaitu jumlah penelitian dan publikasi, angka efisiensi edukasi, 

dan karya yang mendapatkan pengakuan paten (BAN-PT 2009, Kamanto 2009). 

Komponen yang penting dalam pemeringkatan dan akreditasi BAN PT adalah 

kualitas dosen yaitu jumlah dosen yang cukup, jumlah dosen yang berpendidikan 

S3, dan jumlah dosen yang mempunyai kepangkatan akademik lektor kepala dan 

guru besar (Wahono 2008). Selain itu, faktor penelitian yang menghasilkan paten, 

hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal internasional, dan banyaknya dosen 

yang menjadi pembicara pada taraf internasional. Komponen-komponen tersebut 

sangat terkait dengan faktor SDM baik dari segi kuantitas, kualitas maupun 

komitmen dalam menjalankan pekerjaan dengan baik dan benar. 

Rendahnya daya saing PT di Indonesia baik ditingkat dunia maupun 

nasional   juga terkait dengan rendahnya kesadaran akan makna pendidikan bagi 
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produktivitas dan kesejahteraan bangsa (Suharyadi 2008, Slameto 2009, Tilaar 

2008). Permasalahan ini terkait dengan rendahnya angka partisipasi kasar (APK)  

yang menunjukkan rasio antara jumlah mahasiswa dengan jumlah penduduk usia 

kuliah, yaitu antara 18-25 tahun. APK di Indonesia sebesar 13% menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk usia 18-25 tahun 13% yang kuliah atau menjadi 

mahasiswa (Depdiknas 2009). APK ini lebih rendah dibandingkan dengan negara 

lain seperti Malaysia yang mencapai 23%, Singapura 46%, atau Amerika Serikat 

yang mencapai 73% (Slameto 2009). APK yang rendah ini menyebabkan kualitas 

input yang masuk PT menjadi terbatas, selain itu sumber daya dari peran serta 

masyarakat untuk PT juga semakin rendah.  Selain rendahnya APK, perhatian 

pemerintah juga belum maksimal terutama bagi PTS. Terbatasnya pengembangan 

SDM untuk studi lanjut, dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

benchmarking pada PT lain, serta belum berkembangnya iklim kompetisi antar PT 

menjadikan produktivitas dan daya saing PT di Indonesia rendah. 

 

1.2   Permasalahan 

Daya saing menurut Brodjonegoro (2008) dan Soedibyo (2008) tergantung 

pada pengetahuan, values, dan keterampilan dari sumber daya manusianya. Daya 

saing dalam hal ini mengandung pengertian kemampuan organisasi untuk dapat 

tumbuh atau berkembang secara normal di antara organisasi lainnya sebagai 

pesaing dalam suatu industri atau bidang usaha (Balai Pustaka, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia 2002). Daya saing sangat diperlukan untuk memenangkan 

kompetisi pada perdagangan bebas sebagai positive sum game di mana setiap 

organisasi memperolah manfaat jika setiap organisasi mempunyai keunggulan 

absolut atau keunggulan kompetitif yang didasari adanya spesialisasi (Connor 

2003). Oleh sebab itu, pilar utama daya saing tersebut terletak pada produktivitas 

dan inovasi yang tergantung pada kompetensi dan komitmen sumber daya 

manusia dalam menghasilkan produktivitas yang tinggi serta faktor inovasi 

teknologi (Cho dan Moon 2003). Faktor manusia yang menjadi penentu daya 

saing bangsa  tersebut sangat terkait dengan dunia pendidikan, terutama 

pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia mempunyai peranan penting 

dalam menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi melalui darma 
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pengajaran, dan peran dalam inovasi teknologi terkait dengan darma penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat (Jalal 2009b).   

Daya saing PT baik menurut THES-QS, Webometrics, maupun Sanghai 

Jia Tong (ARWU) pada dasarnya menekankan pada unsur manusia yaitu kualitas 

penelitian, kualitas pengajaran, kompetensi lulusan dan prospek internasional 

(Slameto 2009, Kamanto 2009, Suharyadi 2008). Untuk mencapai ke-4 unsur 

tersebut, kualitas dan komitmen SDM menjadi sangat penting. Menurut indikator 

BAN-PT tahun 2009, jumlah dan kualitas publikasi (butir 7) mempunyai bobot 

19%, dan kualitas SDM (butir 4) mencapai 22%. Dengan demikian, BAN-PT 

memandang kualitas dan produktivitas SDM menjadi sangat penting (BAN-PT 

2009).  

Upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas SDM, menurut 

Kamanto (2009), dan Brodjonegoro (2008) diupayakan dengan mengembangkan 

organisasi yang sehat.  Higher Education Long Term Strategy Pendidikan Tinggi 

(HELTS DIKTI) memasukkan unsur tata kelola, kepemimpinan dan manajemen 

SDM sebagai bagian dari penyehatan oraganisasi. Tata kelola organisasi 

menyangkut visi dan misi, keterbukaan, tanggungjawab, adil, dan akuntabilitas. 

Kepemimpinan menyangkut  karakteristik kepemimpinan yang efektif dan sistem 

pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup: planning, organizing, 

staffing, leading, controlling.   Sedangkan manajemen SDM mencakup efektivitas 

sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan 

pemberhentian dosen; sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja 

dosen; kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan upaya peningkatan SDM 

(BAN-PT 2009).   

PT di Indonesia pada umumnya mempunyai permasalahan yang hampir 

sama yaitu dalam persoalan peningkatan produktivitas atau kinerja dosen yang 

disebabkan oleh dua hal yaitu kompetensi atau kualifikasi SDM dan komitmen 

SDM (Suharyadi 2008, Jalal 2009b). Kompetensi SDM di PT terkait dengan 

pendidikan dan keterampilan dosen.  Data pada tahun 2010  menunjukan  bahwa 

51% jumlah dosen masih berpendidikan S1, sedangkan S2 mencapai 42% dan S3 

7%. Masih banyaknya jumlah dosen yang berpendidikan S1 menjadi 

permasalahan dalam peningkatan mutu pendidikan PT di Indonesia karena 
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pendidikan S1 tidak cukup diajar oleh dosen yang berpendidikan S1. Jumlah 

dosen S3 sebesar 7% dari idealnya mencapai 40%, sedangkan S2 dan S3 sebesar 

49% dari semestinya 90% (Depdiknas 2009). Dengan demikian permasalahan 

kompetensi dosen dari sisi pendidikan menjadi permasalahan dalam peningkatan 

mutu pendidikan tinggi di Indonesia.  Sedangkan faktor komitmen SDM menurut  

Noe et al., (2008) ditunjukkan dengan kinerja SDM yang dapat diukur 

berdasarkan standar kinerja yang sesuai dengan visi, misi dan target kerja. 

Komitmen SDM di PT yang diukur oleh BAN-PT ditunjukkan dengan kinerja 

akademik yang menyangkut tridarma perguruan tinggi yaitu pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga unsur tersebut sebenarnya 

juga merupakan penentu daya saing PT menurut Thes QS, Webometrics dan 

Shanghai Jia Tong.  Dari data tahun 2008 terlihat bahwa hampir 80% jenjang 

kepangkatan akademik  dosen di Indonesia adalah di bawah lektor bahkan 40% 

belum mempunyai kepangkatan akademik. Standar BAN-PT untuk mendapatkan 

akreditasi A menghendaki 40% dosen mempunyai jenjang akademik lektor kepala 

dan guru besar. Dengan semakin tingginya jenjang akademik dituntut semakin 

banyak yang berpendidikan S3, semakin banyak penelitian dan jurnal serta 

publikasi lainnya. Dengan demikian, syarat dari daya saing PT yaitu research 

quality dan teaching quality dapat dipenuhi.  

Rendahnya produktivitas PT juga dapat disebabkan  adanya permasalahan 

dalam komitmen manajemen dengan rendahnya tata kelola PT (Good University 

Governance) dalam perguruan tinggi (Jalal 2009a, Kamanto 2008).   Dampak dari 

rendahnya tata kelola tersebut ditunjukkan dengan kinerja yang tidak maksimal 

seperti penurunan hasil akreditasi BAN PT dan rendahnya tingkat penelitian dan 

publikasi.  Oleh sebab itu, faktor tata kelola perlu mendapatkan perhatian. 

Menurut Kamanto (2008), isu tata kelola di Indonesia kemudian diadopsi menjadi 

bagian dari HELTS pendidikan tinggi  dan secara bertahap isu tata kelola 

dimasukkan pula sebagai komponen berbagai penilaian termasuk dalam hal 

akreditasi program studi.  

 Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Mengapa daya saing perguruan tinggi  rendah?   
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2) Mengapa kinerja dosen perguruan tinggi rendah?   

3) Bagaimana hubungan dan dampak dari kompetensi dan komitmen dosen 

terhadap kinerja dosen? 

4) Bagaimana hubungan dan dampak dari implementasi MSDM, 

kepemimpinan dan tata kelola organisasi terhadap kinerja dosen? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

  Membangun daya saing PT sebagaimana diamanatkan dalam rencana 

strategis pendidikan tinggi (Renstra Dikti)  tidak hanya cukup dilakukan dengan 

hanya mengelola perguruan tinggi berupa perkuliahan dengan baik saja. 

Perguruan tinggi yang mampu bersaing dan bertahan lama atau berkelanjutan 

harus mempunyai daya saing yang baik di mata konsumen dengan fokus pada 

kepuasan stakeholders, mutu proses yang tinggi untuk menghasilkan outcome 

pada industri pemakai, dan kinerja sumber daya yang tinggi (Soedibyo 2008, 

Tilaar 2008). Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan strategi 

manajemen perguruan tinggi yang berdaya saing dengan implementasi tata kelola 

organisasi yang terbaik, kepemimpinan dan manajemen SDM yang baik dalam 

menghasilkan kinerja yang tinggi yaitu tanggap terhadap perubahan dengan 

melakukan inovasi, sadar akan mutu dengan melakukan fleksibelitas sumber daya, 

dan perbaikan berkelanjutan.   Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan daya saing perguruan tinggi 

rendah.   

2) Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kinerja dosen di perguruan 

tinggi rendah. 

3) Mengkaji hubungan dan dampak dari faktor kompetensi dan komitmen 

SDM terhadap kinerja  dosen. 

4) Mengkaji hubungan dan dampak dari faktor implementasi MSDM, 

kepemimpinan dan tata kelola organisasi terhadap kinerja dosen di 

perguruan tinggi.   

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menyelidiki peran sumber daya manusia terhadap daya saing 

perguruan tinggi. Untuk meningkatkan daya saing terdapat banyak strategi yang 
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mencakup strategi produk atau strategi pemasaran, namun kajian produk dan 

pemasaran tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Penelitian ini fokus 

pada SDM karena organisasi perguruan tinggi aset utamanya adalah SDM 

terutama dosen yang memegang lebih dari 70% komponen daya saing seperti 

fungsi dalam pengajaran, penelitian, dan publikasi. Oleh sebab itu, peneliti 

mencoba mengkaji hubungan dan pengaruh variabel implementasi MSDM, 

kepemimpinan, dan tata kelola organisasi terhadap kinerja dan daya saing 

organisasi melalui variabel intervening yaitu kompetensi dan komitmen SDM.  

Penelitian ini juga membatasi obyek penelitiannya pada dosen dan tidak 

membedakan status dosen baik negeri maupun swasta. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh model analisis yang berlaku di dua institusi. Namun demikian dalam 

implementasi hasil penelitian, akan sangat ditentukan kondisi masing-masing 

organisasi. Responden yang akan digunakan adalah dosen yang sudah bekerja 

minimal tiga tahun atau mempunyai kepangkatan akademik minimal asisten ahli. 

Persyaratan ini digunakan dengan asumsi responden sudah menjalani pekerjaan 

yang cukup sehingga mempunyai pengalaman kerja dalam organisasi yang 

memadai dan dosen sangat menentukan daya saing organisasi perguruan tinggi 

dengan peran lebih dari 70% dari seluruh indikator daya saing (BAN PT 2009). 

Penelitian ini menggunakan teori sembilan faktor dari Porter et. al. (2004) 

untuk daya saing, serta teori kompetensi dan komitmen dari  Noe et. al. (2008) 

untuk menjelaskan kinerja. Penelitian ini dapat berjalan dengan baik apabila 

beberapa asumsi dalam penelitian ini berjalan seperti: (a) adanya pandangan 

terbuka dari responden sebagai aset organisasi dan mempunyai pengaruh yang 

kuat terhadap kinerja organisasi berupa daya saing, (b) dosen sebagai responden 

mau bekerjasama untuk mengisi dan memahami kuisioner dengan baik, (c) dosen 

sebagai responden mau mengisi kuisioner dengan jujur terutama untuk penilaian 

yang bersifat self assesment, (d) pendapat atau opini dari dosen sebagai responden 

menggambarkan realita, (e) pengukuran yang akurat dari setiap variabel setelah 

proses pre-test dan uji validitas serta reliabilitas dilakukan untuk mengukur 

persepsi responden terhadap variabel, dan (f) variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu implementasi MSDM, kepemimpinan dan tata kelola dimungkinkan adanya 

hubungan dan saling pengaruh. Namun demikian, hubungan antar variabel bebas 
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tersebut diasumsikan lemah, atau antar variabel saling lepas dengan melakukan 

pengujian multikolinier dengan koefisien korelasi lemah di bawah nilai 0,5 (Lind 

et. al. 2002). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan ini terdiri dari manfaat  manajerial, dan  

novelty. Kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Manfaat Manajerial  

Bagi perkembangan manajerial di PT, penelitian ini memberikan 

pengetahuan, dan rumusan strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan 

untuk membangun daya saing organisasi. Daya saing organisasi sangat tergantung 

pada kinerja SDM. Oleh sebab itu, mempertahankan kinerja SDM yang tinggi 

sangat diperlukan. Penelitian ini merumuskan strategi daya saing melalui faktor 

SDM sebagai aset organisasi yaitu  kompetensi dan komitmen SDM serta variabel 

bebas yaitu implementasi MSDM, kepemimpinan dan tata kelola organisasi. 

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang 

strategi peningkatan daya saing organisasi. Strategi tersebut mencakup seleksi dan 

rekruitmen, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan benefit, promosi, 

kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Pemahaman berbagai strategi tersebut 

akan membantu penulis dalam merumuskan dan mengelola strategi dalam bidang 

SDM dan organisasi di tempat penulis bekerja. 

 
b. Novelty     

Kebaruan di dalam penelitian ini adalah pengembangan model, 

developmental research yang mempengaruhi kinerja dan daya saing dari  

Ferguson (2006) dan Noe et. al (2008) sehingga menghasilkan model untuk 

kondisi Indonesia yaitu model kinerja Noe plus kepribadian atau disebut 

Performance Based Personality. Model Noe menghubungkan variabel kinerja 

dengan faktor kompetensi dan komitmen, namun untuk kondisi Indonesia 

membutuhkan faktor ketiga yaitu tipe kepribadian. Pembaharuan kedua dari 

penelitian ini adalah menghubungkan kinerja dengan daya saing organisasi (Teori 

Sembilan Faktor Porter et. al. 2004) untuk membutktikan bahwa peran SDM 

sangat besar dan menentukan dalam rangka peningkatan daya saing. Pembaharuan 
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ketiga, variabel bebas Noe adalah implementasi SDM, dalam penelitian ini 

dikembangkan dengan variabel kepemimpinan (Yukl 2005) dan tata kelola 

organisasi (Bauwhede 2009). Pembaharuan ini untuk mengembangkan 

governance plus keteladanan yang disebut dengan Governance Model, dimana 

tata kelola organisasi di Indonesia tidak cukup dengan mengembangkan sistem 

tetapi membutuhkan komitmen kepemimpinan yang mau memberi teladan. 

Pembaharuan keempat adalah pemilihan obyek penelitian yang sebelumnya 

dilakukan pada sektor manufaktur (Ferguson 2006; Cathy 2006), dalam penelitian 

ini untuk sektor jasa pendidikan tinggi. Variabel-variabel dalam penelitian 

sebelumnya berbasis industri dan saat ini digunakan pada jasa pendidikan tinggi. 

Pada dasarnya, variabel pokok pada industri dan pendidikan adalah sama dan 

yang membedakan adalah jenis kompetensi dan komitmen yang berbeda 

berdasarkan sifat pekerjannya dan menghasilkan kinerja berbasis pasar yaitu 

memperhatikan aspek konsumen dan keuangan. 
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