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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia global telah mengalami perubahan yang fundamental. 

Dalam permainan ekonomi bahwa “barierrs to entry“ telah runtuh. Saat ini 

menurut (Friedman, 2000) dalam bukunya: “World is Flat” telah terjadi 

globalisasi ke tiga, yang mana globalisasi gelombang pertama terjadi pada tahun 

1492 -1800 yang ditandai dengan penguasaan negara bangsa di dunia sedangkan 

globalisasi versi kedua terjadi tahun 1800-2000, ditandai perusahaan perusahaan 

multinasional yang melakukan integrasi usaha secara global. Globalisasi ketiga, 

terlihat bahwa kekuatan bertumpu pada individu yang mengglobal dan globalisasi 

saat ini melibatkan seluruh umat manusia dari bangsa negara dan dari ras 

manapun. 

Dampak globalisasi yang menghadirkan berbagai peluang dan ancaman 

dapat diatasi dengan optimal dengan menyajikan solusi yang berbasis 

pengetahuan (knowledge based solution). Porter (2002) mendefinisikan “daya 

saing suatu bangsa” sebagai “a country’s share of world markets for its products” 

Tantangan yang mengedepankan pentingnya pengetahuan (knowledge) sebagai 

pendorong utama pertumbuhan suatu bangsa seperti ini, belum pernah dialami 

oleh umat manusia sebelumnya. Daya saing tersebut semakin tidak bergantung 

lagi pada kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, akan tetapi 

semakin bergantung pada pengetahuan yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu 
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bangsa. Pengetahuan tersebut dapat memfasilitasi suatu bangsa dalam 

memanfaatkan dan memproses sumber daya alam sebelum dilemparkan ke pasar 

global. Sumber daya manusia yang tersedia hanya akan dapat mendukung 

pertumbuhan bila disertai dengan penguasaan pengetahuan yang memadai. Tanpa 

penguasaan pengetahuan yang sesuai dan memadai, penduduk yang besar hanya 

akan berdampak menambah beban bangsa untuk mencapai serta mempertahankan 

tingkat kesejahteraan yang pantas. 

Menurut WEF (Nandika, 2006:2), Kunci utama dan majunya pembangunan 

pendidikan di suatu negara adalah karena adanya kepedulian pemerintah yang 

begitu serius dalam menangani sektor pendidikan. Soemarto (2002:1) 

menambahkan, keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan menjadi 

barometer tingkat kemajuan bangsa yang bersangkutan. Hal ini patut dicermati 

mengingat pembangunan pendidikan di Indonesia relatif masih tertinggal 

dibanding negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun, 

kecuali dengan negara baru Timor Leste.  

WEF (World Education Forum) melaporkan bahwa dampak positif dari 

kemajuan pendidikan antara lain dapat dilihat dari semakin baiknya struktur 

demografik, meningkatnya kualitas kehidupan dan semakin tercapainya 

pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu mengingat pentingnya peran 

pendidikan bagi kemajuan pembangunan sebuah bangsa, maka tidak 

mengherankan kalau banyak negara memberikan prioritas pembangunan di sektor 

pendidikan ini. 
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Pembangunan pendidikan di Indonesia dilakukan di berbagai jenjang, mulai 

pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Pembangunan pendidikan 

dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian 

Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan 

Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025, seperti yang tertuang 

di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Rencana Strategis 

(Renstra) Kemendiknas Tahun 2005-2009. RPPNJP telah dijabarkan ke dalam 

empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005--2009) 

dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II 

(2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III 

(2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema 

pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing 

internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya 

perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta 

perkembangan kondisi yang akan datang. 

Semua jenjang pendidikan diharapkan meraih fungsi dan tujuan 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003 (Bab II Pasal 3) fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia adalah : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 



4 
 

 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 

 

Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada 

jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan 

sekolah. Sebaliknya perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi (Indrajit dan Djokopranoto, 2006:3). 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

(Pasal 20 ayat 1), satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah 

Tinggi, Institut, atau Universitas, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Akademi, menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau 
sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu 

2. Politeknik, menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah 
bidang pengetahuan khusus 

3. Sekolah tinggi, menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau 
vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi 
syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi 

4. Institusi, menyelenggarakan pendidikan akademi dan/atau pendidikan 
vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi 

5. Universitas, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau 
pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi 
 

Berdasarkan statusnya, jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) naik dari 77 

menjadi 81 (atau naik sebesar 5,2%) PTN, tahun 2006 menjadi 82 PTN dan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) naik dari 1.557 menjadi 2.347 (atau naik sebesar 

51,4%) dalam periode waktu tersebut, bahkan pada tahun 2006 telah menjadi 

2.679 PTS. Jumlah mahasiswa PTN pada tahun 2004 mencapai 880 ribu termasuk 

mahasiswa Universitas Terbuka, sementara jumlah mahasiswa PTS mencapai 1,7 
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juta. Angka partisipasi kasar mahasiswa telah meningkat dari 9% pada tahun 1985 

menjadi 12,8% pada tahun 2002. Dibandingkan dengan negara-negara lain di 

dunia, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi tahun 2002 masih tergolong 

rendah, bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, misalnya 

Brunei 13,89%, Malaysia 23,26%, Filipina 29,45%, dan Thailand 31,92%. 

Meski demikian, menurut Kuncoro (2008:93), kemajuan yang sangat pesat 

dari segi kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitasnya sehingga 

kondisi PTS menjadi tidak sehat. Dalam harian Kompas (14 Oktober 2009) 

diberitakan bahwa lebih dari 30% PTS terancam bangkrut atau ditutup akibat 

pertumbuhan jumlah PTS tidak terkendali, penyebab lain karena PTN kini 

cenderung membuka jalur penerimaan mahasiswa secara khusus dan melebihi 

kuota. Selain itu jika dilihat dari jumlah mahasiswa di Indonesia hanya mencapai 

1.706.800 orang, artinya sekarang ini rata-rata mahasiswa yang kuliah di tiap PTS 

kurang dan 600 orang. Menurut Suharyadi (Kompas, 2009), PTS baru dapat 

dikatakan sehat jika memiliki minimal 2000 mahasiswa. Kondisi ini tentu 

mengakibatkan secara nasional iklim akademik di lingkungan PTS sudah tidak 

sehat. 

Frensidy (2007:51) mensinyalir, akar permasalahan menurunnya kualitas 

perguruan tinggi di Indonesia adalah: (1) belum adanya etika pendidikan. Sudah 

waktunya disusun standar etika atau code of conduct untuk profesi dosen dan 

penyelenggara pendidikan. Tanpa standar etika, undang-undang guru dan dosen 

menjadi kurang membumi, (2) hilangnya idealisme di kalangan perguruan tinggi, 

sehingga yang tersisa komersialisasi, (3) tidak tegasnya pemerintah melalui 
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Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen 

Dikti Depdiknas) menindak perguruan tinggi pelanggar aturan, (4) biaya 

pendidikan tinggi yang dibuat demikian rendah untuk tujuan menarik lebih 

banyak mahasiswa. Di sisi lain, terdapat suatu gejala yang terjadi pada dunia 

pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu penurunan jumlah minat masyarakat dalam 

menyekolahkan anaknya pada perguruan tinggi. Penurunan ini teriadi karena 

rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi di 

Indonesia. Tingginya biaya pendidikan jika dikaitkan dengan pendapatan per 

kapita masyarakat dan tidak adanya jaminan kerja menjadi faktor pendorong 

masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya pada perguruan tinggi.  

Selain itu, Menurut berita di KabarIndonesia online (2010):  

Perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) 
merupakan bagian dari lembaga pendidikan tinggi. Bedanya, PTS dikelola 
oleh pihak swasta. Kini perbedaan itu bukanlah hitam putih. Yang tampak 
saat ini, PTN dikelola sebagaimana lembaga pendidikan swasta dengan 
adanya dalih otonomi perguruan tinggi. Meskipun terdapat PTS yang 
bermasalah, tapi itu tak bisa digeneralisir. Secara kualitas, ada beberapa PTS 
yang lebih bermutu daripada PTN ataupun sebaliknya. 
Terkait permasalahan PTS, kekurangan mahasiswa juga tak terlepas dari 
sistem penerimaan mahasiswa baru. Memang benar kualitas yang minim 
mengakibatkan PTS miskin daya tarik, tapi akar persoalan tak sekadar pada 
tataran kualitas. Meskipun terjadi merger antar-PTS, persoalan kekurangan 
mahasiswa akan terus terjadi di tengah tuntutan kemandirian pengelolaan 
dana PTN. Kini banyak PTN yang berlomba-lomba membuka jalur masuk 
khusus di luar seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri 
(SNMPTN). Dengan alternatif jalur masuk non-SNMPTN, PTS tanpa 
disadari berada di ujung tanduk. Apalagi pandangan masyarakat bahwa PTN 
lebih bergengsi belumlah menghilang. Kuliah di PTN menimbulkan prestise 
tersendiri dalam interaksi sosial di tengah masyarakat. Di tempat pekerjaan 
pun, lulusan PTN masih diposisikan lebih tinggi daripada lulusan PTS. 
 

Data lain mengenai masih belum optimalnya kinerja PTS dirilis oleh 

Webometrics pada tahun 2010 tentang peringkat perguruan tinggi terbaik di 
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Indonesia. Pemeringkatan Webometrics ini didasarkan atas keunggulan dalam 

publikasi elektronik (e-publication) yang terdapat dalam domain web masing-

masing perguruan tinggi. Pengukurannya menggunakan empat indikator, yakni 

size, visibility, rich files, dan scholar. Indikator pertama, size (S), yakni jumlah 

halaman publikasi elektronik yang terdapat dalam domain web perguruan tinggi. 

Kedua, visibility (V) ialah jumlah halaman lain yang mencantumkan URL 

(Uniform Resource Locator yaitu rangkaian karakter menurut suatu format standar 

tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti 

dokumen dan gambar di Internet) domain perguruan tinggi yang dinilai. Ketiga, 

rich files (RF), yaitu relevansi sumber elektronik dengan kegiatan akademik dan 

publikasi perguruan tinggi tersebut. Terakhir, scholar (Sc), yakni jumlah publikasi 

dan situasi bermutu pada domain perguruan tinggi. Selanjutnya, data yang telah 

terkumpul diolah dan digunakan untuk memeringkat perguruan tinggi dari seluruh 

dunia. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut, Tabel 1.1 memuat data tentang 

peringkat 50 perguruan tinggi terbaik di Indonesia.  

Tabel 1.1 
Peringkat 50 Perguruan Tinggi di Indonesia  

Versi Webometrics 
World rank University  Position 

   size  visibility  rich files  scholar 
562 Universitas Gadjah Mada    602  421  1,028  827  

661 Institute of Technology Bandung    564  657  1,138  654  

815 University of Indonesia    903  1,007  741  981  

854 Petra Christian University    1,137  1,794  964  59  

1025 Gunadarma University    883  1,590  1,106  613  

1256 Universitas Negeri Malang*    3,545  1,873  1,544  107  

1315 Institut Teknologi Sepuluh Nopember    1,289  885  2,716  2,094  

1585 Universitas Sebelas Maret    1,386  1,224  3,070  2,479  

1628 Airlangga University    1,287  2,863  3,767  231  

2026 Brawijaya University    2,671  1,825  3,542  1,975  

2059 Diponegoro University    2,353  3,209  4,343  426  

2162 Bogor Agricultural University    3,053  1,912  4,989  1,569  
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World rank University  Position 
   size  visibility  rich files  scholar 

2236 Universitas Padjadjaran    2,902  2,423  3,239  1,880  

2298 Indonesia University of Education*    1,436  1,763  4,117  4,423  

2337 Universitas Sriwijaya    2,352  4,644  4,631  193  

2422 Universitas Islam Indonesia    3,026  3,764  4,965  470  

2471 Universitas Muhammadiyah Surakarta    3,839  5,423  2,829  185  

2616 Informatics and Computer College Stmik Amikom    4,537  3,492  5,928  472  

2692 Universitas Lampung    2,699  3,309  3,465  2,336  

2704 Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom)*    1,760  3,092  2,792  4,078  

3135 Yogyakarta State University    3,788  2,589  6,278  3,084  

3157 Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya    5,168  2,826  1,728  6,192  

3223 Universitas Hasanuddin University    4,519  3,400  2,656  4,046  

3302 Universitas Mercu Buana    4,339  4,554  4,641  1,497  

3307 Universitas Sumatera Utara    2,659  4,111  4,224  3,031  

3473 Universitas Jember    3,064  5,376  3,067  2,580  

3481 Universitas Udayana    4,845  3,387  5,017  3,095  

3620 Bina Nusantara University    3,426  3,154  4,400  5,946  

3724 Universitas Negeri Semarang    3,285  4,727  6,448  2,139  

3926 Universitas Surabaya    2,909  2,092  8,851  9,750  

4163 Universitas Budi Luhur    7,037  4,232  5,201  2,894  

4613 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya    3,428  3,510  6,561  9,750  

4660 Universitas Katolik Parahyangan    5,275  6,152  4,369  3,364  

4667 Universitas Jenderal Soedirman    5,369  4,234  4,511  7,086  

4729 Universitas Muhammadiyah Malang    4,711  5,934  4,678  4,013  

4803 Universitas Sanata Dharma    5,907  5,097  5,398  4,282  

4816 Duta Wacana Christian University    3,901  6,416  3,086  5,852  

4878 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta    5,004  4,493  5,342  6,825  

5275 Maranatha Christian University    5,636  3,564  8,025  9,750  

5496 Atma Jaya Yogyakarta University 
  
5,316 7,267 4,614

 

4,381

5768 Universitas Trisakti    4,933  4,591  10,254  7,515  

5955 Universitas Riau Beranda    6,019  7,545  6,140  4,001  

6076 Ahmad Dahlan University    5,389  5,528  7,356  8,563  

6193 Universitas Tarumanagara*    7,250  4,974  7,272  8,563  

6385 Universitas Dian Nuswantoro    6,313  6,162  6,583  8,001  

6405 Unikom    2,632  7,148  7,330  9,750  

6412 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa    9,630  2,537  15,764  9,750  

6486 Institut Sains & Teknologi Akprind    5,860  8,269  3,681  7,631  

6696 Universitas Terbuka    5,911  6,276  7,734  8,563  

6697 Universitas Negeri Jakarta    5,546  6,773  7,718  7,515  

Sumber: Webometrics (2010) 
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Sedangkan menurut versi QS World University Rankings yang menyediakan 

informasi/panduan yang objektif mengenai apa yang mungkin perguruan tinggi 

layak dipertimbangkan untuk mahasiswa. QS, melakukan apa yang diperlukan 

untuk mendorong evaluasi tersebut ke tingkat yang lebih kontekstual-berfokus 

pada daerah, mata pelajaran dan sebuah sistem online interaktif di mana enquirers 

akan mampu memilih kriteria mereka sendiri dan menerapkan pembobotan 

mereka sendiri-tujuannya adalah untuk mengevaluasi perguruan tinggi lebih 

banyak dari sudut yang lebih bagi lebih banyak orang.  

Tabel 1.2 
Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia 
Versi The QS World University Rankings  

2009 Rank School Name Country 

201 University of Indonesia Indonesia 

250 Gajah Mada University Indonesia 

351 Bandung Institute of Technology Indonesia 

401 Airlangga University Indonesia 

509 Bogor Agricultural University Indonesia 

520 Diponegoro University Indonesia 

568 University of Brawijaya Indonesia 

607 Institute of Technology Sepuluh November Indonesia 

Sumber: QS World University Rankings (2009) 

 
Berdasarkan data dalam Tabel 1.2 diketahui bahwa tidak ada satu pun PTS 

di Indonesia yang termasuk dalam ranking 800 perguruan tinggi terbaik di dunia. 

Bahkan yang termasuk dalam 800 perguruan tinggi terbaik di dunia didominasi 

oleh PTN. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja PTS belum optimal.   

Beberapa PTS yang ada di Kota Bandung, yang berbentuk Universitas, 

disajikan dalam Tabel di halaman selanjutnya.  

 

 

 



10 
 

 

Tabel 1.3 
Universitas Swasta di Kota Bandung  

No Universitas  
1 Universitas Islam Bandung Bandung (UNISBA) 

2 Universitas Islam Nusantara (UNINUS) 

3 Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) 

4 Universitas Kristen Maranatha (UKM) 

5 Universitas Pasundan (UNPAS) 

6 Universitas Advent Indonesia (UAI) 

7 Universitas Langlangbuana (UNLA) 

8 Universitas Bandung Raya (UBR) 

9 Universitas Nurtanio (UNNUR) 

10 Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) 

11 Universitas Ars Internasional (Universitas BSI), 

12 Universitas Nasional YPKP (Univ. Sangga Buana) 

13 Universitas Widyatama 

14 Universitas Kebangsaan 

15 Universitas Al-Ghifari. 
          Sumber: Direktori Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten, 2011.  

 
Pentingnya mengukur kinerja organisasi dikemukakan oleh Kaplan dan 

Norton (1996:2) yang menyajikan gagasan tentang pengukuran kinerja organisasi 

dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Balanced 

Scorecard (BSC) menyajikan pimpinan organisasi sebuah instrumen yang 

dibutuhkan untuk menciptakan kesuksesan dalam kompetisi di masa depan. 

Balanced Scorecard menterjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam 

seperangkat pengukuran kinerja yang komprehensif yang menyediakan sebuah 

kerangka kerja operasional dalam pengukuran strategis dan sistem manajemen. 

Balanced Scorecard bukan hanya menyediakan penilaian berdasarkan tujuan 

keuangan yang lebih luas, namun juga termasuk penilaian terhadap sumber yang 

bisa menghasilkan keuangan bagi perusahaan.  

Balanced Scorecard merupakan alat pengukuran kinerja organisasi dengan 

mempertimbangkan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, konsumen, proses 

bisnis internal dan proses belajar dan berkembang. Balanced Scorecard 
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memungkinkan organisasi untuk meningkatkan keuntungan, dan secara 

bersamaan memonitor kemajuan dalam membangun kapabilitas dan 

meningkatkan aset yang tak berwujud, yang dibutuhkan organisasi untuk tumbuh 

di masa yang akan datang (Kaplan dan Norton, 1996:2).  

Kinerja PTS yang baik akan menimbulkan citra yang positif sebagaimana 

dikemukakan oleh Larkin (Kuncoro, 2008:116):  

Reputasi perusahaan adalah persepsi terhadap karakter, kinerja dan perilaku 
perusahaan, maka dapat dikonstruksikan faktor-faktor pembentuk reputasi 
perusahaan yang bersumber dari persepsi tersebut. Sehingga untuk 
mengukur perilaku perusahaan dalam hal ini pasar tradisional, di mana 
terkait dengan reputasinya, maka dapat dilakukan dengan empat faktor 
reputasi, yaitu: (1) Pucuk pimpinan perusahaan/siapa pemimpinnya (CEO), 
(2) Tata kelola perusahaan/bagaimana keputusan diambil (corporate 
governance) dan, (3) Tanggung jawab sosial/karakteristik (social 
responsibilities) serta, (4) Ukuran-ukuran akuntansi tidak berpengaruh 
secara signifikan/kinerja (accounting measures). 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kotler dan Armstrong (2006:299), 

Citra perusahaan merupakan seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki 

oleh seseorang terhadap suatu perusahaan. Sementara Zeithaml dan Bitner 

(2006:14), menyatakan bahwa “Organizational image as a perception of an 

organazation reflected in association held in consumer memory. Menurut Keller 

(2008:453), dimensi citra perusahaan terdiri dari empat asosiasi penting yaitu: 

1. Perilaku dan Manfaat dari Atribut produk  

Nama atau merek perusahaan dapat menarik pelanggan pada asosiasi 
yang tinggi mengenai atribut suatu produk dan inovasi-inovasi 
pemasaran yang dilakukan perusahaan. 

2. Pegawai dan Jalinan Hubungan   

Citra perusahaan dapat terlihat dari karakteristik karyawannya seperti 
pelayanan yang diberikan kepada pelanggan  
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3. Program dan Nilai yang Ditawarkan  

Citra perusahaan dapat terlihat dari nilai-nilai dan program-program 
dari perusahaan yang tidak harus berhubungan dengan produk yang 
dijual, misalnya bentuk kepedulian sosial, kepedulian terhadap 
lingkungan sekitar.  

4. Kredibilitas Organisasi  

Citra organisasi dapat berupa pendapat atau pernyataan mengenai 
perusahaan, juga sikap percaya terhadap perusahaan yang kompeten 
dalam menjual produk dan menyampaikan jasanya, serta besarnya 
tingkat kesukaan juga ketertarikan bagi pelanggan kepada perusahaan.  

 

Untuk menjadi bagian dari globalisasi dan/atau masyarakat dunia maka 

perguruan tinggi di Indonesia harus berusaha menjadi perguruan tinggi yang 

berkelas dunia. Berikut ini adalah beberapa indikator untuk menjadi universitas 

kelas dunia.   

Tabel 1.4 
Subject And Indicator Rankings And University Rankings Methodology  

The-Qs World University Rankings  
Subject and  Indicator Rankings University Rankings Methodology 

1. Arts and humanities  
2. Life Sciences and Biomedicine  
3. Natural sciences  
4. Social sciences  
5. Technology  
6. Academic Peer Review  
7. Employer Review  
8. Citations per Faculty  
9. Student Faculty  
10. International Faculty  
11. International Students 

1. Simple overview  
2. Purpose and approach  
3. Academic peer review  
4. Employer review  
5. Citations per faculty  
6. Student faculty  
7. International faktors  
8. Weightings and normalization  
9. QS SAFE  

Sumber: QS World University Rankings (2009) 

Berdasarkan data di atas yang menjadi salah satu indikator penilaian 

universitas berkelas dunia adalah international student atau mahasiswa asing, 

karena citra atau reputasi international adalah komponen yang harus dimiliki dari 

universitas kelas dunia saat ini. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Buchari 

Alma, 2008:24) bahwa konsumen menggunakan sesuatu, bukan hanya sekedar 
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membutuhkan barang itu, tetapi ada sesuatu yang lain yang diharapkannya. 

Sesuatu yang lain itu sesuai citra yang terbentuk dalam dirinya. Oleh sebab itu 

penting sekali organisasi memberikan informasi kepada publik agar dapat 

membentuk citra yang baik Dalam hal ini, mahasiswa sebagai konsumen berharap 

kualitas layanan pendidikan sebuah perguruan tinggi sesuai dengan citra yang 

dibentuknya.  

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks pengembangan PTS, terutama 

terkait dengan manajemen SDM dan manajemen pemasaran, maka konsep 

mengenai pentingnya manajemen pengetahuan dan manajemen bakat menjadi 

sangat penting. Menurut Carl Frappaolo (2002:14), “Knowledge management is 

the leveraging of collective wisdom to increase responsiveness and innovation”. 

Manajemen Pengetahuan adalah memanfaatkan kebijaksanaan kolektif untuk 

meningkatkan respon dan inovasi. Selanjutnya Pengertian yang lebih 

komprehensif dikutip oleh Armstrong (2009:219) sebagai berikut: 

Manajemen pengetahuan merupakan 'setiap proses atau praktek dalam 
menciptakan, memperoleh, menangkap, berbagi, dan menggunakan 
pengetahuan, di mana pun berada, untuk meningkatkan pembelajaran dan 
kinerja dalam organisasi' (Scarborough et al, 1999). Mereka berpendapat 
bahwa manajemen pengetahuan berfokus pada pengembangan perusahaan – 
(pengetahuan dan keahlian khusus yang merupakan hasil dari proses 
pembelajaran organisasi). Manajemen pengetahuan berkaitan dengan 
penyimpanan dan arus pengetahuan. Penyimpanan termasuk keahlian dan 
pengetahuan yang dikodekan dalam sistem komputer. Arus merupakan cara 
di mana pengetahuan dialihkan dari orang untuk orang atau dari orang-orang 
untuk database pengetahuan. Manajemen pengetahuan juga telah 
didefinisikan oleh Tan (2000) sebagai: ‘Proses yang sistematis dan aktif 
dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan dalam suatu organisasi. 
 
 
Menurut Kimiz Dalkir (2005:29), membangun pengetahuan merupakan 

kegiatan yang dimulai dari riset pasar hingga fokus grup, survei, intelejen 
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persaingan, dan aplikasi data mining. Bangunan pengetahuan terdiri dari lima 

kegiatan utama yang saling menunjang, yaitu: a) Mendapatkan pengetahuan; b) 

Menganalisa pengetahuan; c) Membangun kembali/mensintesis pengetahuan; d) 

Mengkodifikasi dan membuat model pengetahuan, serta e) Mengorganisasi 

pengetahuan.  

Konsep manajemen bakat (sebagai suatu proses pemahaman bahwa saat ini 

organisasi telah membutuhkan orang-orang yang berbakat bagi organisasinya) 

telah muncul di akhir tahun 1990-an. Manajemen bakat telah diakui sebagai 

aktivitas sumber daya yang penting, meskipun dalam kenyataannya manajemen 

bakat telah dipraktekkan dalam kehidupan pada umumnya. Manajemen bakat 

sebelumnya lebih populer di dunia mode atau fashion, Menurut David Guest, 

Manajemen bakat adalah suatu gagasan yang telah berkembang dalam waktu yang 

lama. Istilah manajemen bakat sudah kembali dipergunakan saat ini, yang 

memungkinkan organisasi untuk lebih bijak, dengan meninjau kembali apa yang 

telah dihasilkannya. Pemahaman tersebut mengintegrasikan beberapa ide lama 

dan ide baru, dan itu merupakan hal yang baik. (Warren, 2006:29). 

Orang berbakat memiliki anugerah (kemampuan) khusus, kemampuan dan 

bakat yang memungkinkan mereka untuk bekerja efektif. Seperti yang 

didefinisikan oleh CIPD (2007f), bahwa orang berbakat terdiri dari orang-orang 

yang bisa membuat perbedaan untuk kinerja organisasi, baik melalui kontribusi 

langsung ataupun tidak langsung (dalam jangka panjang dengan menunjukkan 

potensi kualitas tinggi). Manajemen bakat adalah proses mengidentifikasi, 
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mengembangkan, merekrut, mempertahankan dan menyebarkan orang-orang 

berbakat.  

Proses manajemen bakat (Armstrong, 2009:582) terdiri dari sejumlah 

elemen penting. Manajemen bakat dimulai dari strategi bisnis dan orang berbakat 

apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan 

dan memelihara sekumpulan orang-orang berbakat. Hal tersebut kadang dipahami 

sebagai manajemen bakat ‘lini pipa’, yang terdiri dari elemen-elemen: a) Strategi 

Sumber Daya; b) Kebijakan dan Program Atraksi dan Retensi; c) Audit Bakat; d) 

Rancangan Peran; e) Manajemen Hubungan Bakat; f) Manajemen Kinerja; g) 

Pengembangan dan Pembelajaran; h) Perencanaan Manajemen Suksesi; dan i) 

Manajemen Karir.  

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya penelitian ini. Pertama, PTS di 

Kota Bandung memerlukan informasi secara empirik mengenai manajemen 

pengetahuan, manajemen bakat, kinerja organisasi, dan citra organisasi; Kedua, 

kinerja dan citra PTS di Kota Bandung yang belum optimal merupakan masalah 

yang harus dicari faktor penyebabnya agar di masa yang akan datang kinerja dan 

citra PTS di Kota Bandung bisa dioptimalkan dengan mempertimbangkan 

kuantitas maupun kualitanyas; Ketiga, peneliti hendak menguji teori-teori yang 

dipakai dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dipandang 

perlu untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tema sentral: “Pengaruh 

Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Bakat terhadap Kinerja Organisasi serta 



16 
 

 

Dampaknya terhadap Citra Organisasi PTS di Kota Bandung (Studi terhadap 

Persepsi Dosen PTS di Kota Bandung)” 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Belum optimalnya citra PTS diduga terbentuk atas sejumlah permasalahan 

berkaitan dengan kinerja PTS yang belum optimal, bahkan kinerja PTS cenderung 

menurun dalam lingkungan persaingan perguruan tinggi. Hal tersebut ditandai 

dengan banyaknya PTS yang ditutup, namun demikian terdapat pula beberapa 

PTS yang mampu meningkatkan kinerjanya, bahkan mampu melakukan ekspansi, 

namun hal tersebut dikarenakan PTS tersebut memiliki kekuatan untuk bersaing 

dan memiliki citra yang baik. Terkait dengan permasalahan tersebut, manajemen 

pengetahuan dan manajemen bakat merupakan salah satu terobosan dalam 

meningkatkan daya saing PTS di tengah persaingan. Karena diduga belum 

optimalnya kinerja dan citra organisasi PTS di Kota Bandung diakibatkan oleh 

belum optimalnya PTS dalam memanfaatkan manajemen pengetahuan dan 

manajemen bakat.  

 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen pengetahuan, manajemen bakat, kinerja organisasi, 

dan citra organisasi PTS di Kota Bandung  
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2. Seberapa besar pengaruh manajemen pengetahuan dan manajemen bakat 

terhadap kinerja organisasi PTS di Kota Bandung  

3. Seberapa besar pengaruh manajemen pengetahuan dan manajemen bakat 

terhadap citra organisasi PTS di Kota Bandung  

4. Seberapa besar pengaruh kinerja organisasi terhadap citra organisasi PTS di 

Kota Bandung  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

manajemen pengetahuan dan manajemen bakat terhadap kinerja organisasi serta 

dampaknya terhadap citra organisasi PTS di Kota Bandung.  

 

1.3.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini ialah untuk: 

1. Menganalisis bagaimana manajemen pengetahuan, manajemen bakat, 

kinerja organisasi, dan citra organisasi PTS di Kota Bandung  

2. Menganalisis seberapa besar pengaruh manajemen pengetahuan dan 

manajemen bakat terhadap kinerja organisasi PTS di Kota Bandung  

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh manajemen pengetahuan dan 

manajemen bakat terhadap citra organisasi PTS di Kota Bandung  
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4. Menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja organisasi terhadap citra 

organisasi PTS di Kota Bandung  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat 

bagi pengembangan ilmu manajemen, ilmu manajemen sumber daya manusia 

(MSDM), dan ilmu manajemen pemasaran, terutama mengenai manajemen 

pengetahuan, manajemen bakat, kinerja organisasi, dan citra organisasi. 

Diharapakan hasil penelitian ini mampu menjembatani secara teoritis dan 

kontekstual diantara variabel-variabel yang diteliti.  

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian tentang manajemen pengetahuan, manajemen bakat, kinerja 

organisasi, dan citra organisasi ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

pengembangan rencana stratejik dan peningkatan kinerja organisasi PTS di Kota 

Bandung, sehingga PTS di Kota Bandung akan memiliki kekuatan untuk 

berkompetisi di tengah persaingan yang semakin sengit, baik persaingan dengan 

PTN, maupun diantara PTS itu sendiri.   


