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Abstract 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan peran kinerja manajerial pimpinan Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) di Surabaya dalam memoderasi pengaruh intellectual capital terhadap kualitas organisasi. 

Sejak dimulainya MEA pada Desember Januari 2015, perusahaan harus mengubah arah bisnisnya 

dari labor based management menjadi kowledge based management. Supaya mampu bersaing di 

pasar global. perumusan nilai perusahaan tidak hanya berdasarkan informasi laporan keuangan, 

namun perlu dilengkapi dengan identifikasi dan pengelolaan knowledge dalam bentuk intangible 

asset. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa intellectual capital mampu mendiskripsikan 

intangible asset dengan lebih baik dari pada laporan keuangan. Diperlukan metode khusus untuk 

menetapkan nilai perusahaan bagi PTS karena PTS termasuk salah satu jenis perusahaan jasa yang 

mempublikasikan kualitas kinerja berupa laporan non financial yaitu peringkat akreditasi. Populasi 

penelitan adalah seluruh PTS di Surabaya berjumlah 76 unit dan sampel ditentukan berdasarkan 

teknik sampel jenuh. Variabel penelitian terdiri dari Intellectual Capital (X) Kualitas PTS (Y), dan 

Kinerja Manajerial (Z). Data dianalisis menggunakan teknik moderated regression analysis. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa kinerja manajerial mampu memoderasi pengaruh intellectual capital 

terhadap Kualitas PTS di Surabaya 
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PENDAHULUAN 

Penilaian kualitas institusi merupakan hasil hari proses penilaian kinerja perusahaan 

(companies performance assessment), yaitu suatu proses/system penilaian mengenai pelaksanaan 

kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasar standar tertentu (Kaplan dan Norton, 1996). 

Tujuan penilaian adalah untuk memotivasi personel mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh 

organisasi dan memenuhi standar perilaku tertentu agar membuahkan hasil yang diinginkan oleh 

organisasi.  

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam menghadapi 

perubahan tuntutan masyarakat mempengaruhi pengembangan strategi persaingan dalam rangka 

meningkatkan kinerja operasi. Sebagai salah satu bentuk perusahaan jasa, perguruan tinggi 

dihadapkan pada perubahan lingkungan bisnis global yang memicu intensitas persaingan bisnis antar 

mailto:istiistitc@gmail.com


Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional 

Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

401 
 

sesama penyedia jasa pendidikan tinggi lainnya. Untuk memenangkan persaingan tersebut masing-

masing perguruan tinggi harus memiliki kualitas bagus dan senantiasa menawarkan jasa yang 

berkinerja tinggi. Perguruan tinggi  harus mampu menganalisa seluruh kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity) serta ancaman (threats) dalam industrinya. Dengan 

strategi bersaing yang tepat maka kualitas organisasi dapat diperoleh secara maksimal.  

Dimulainya era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak akhir tahun 

2015 telah memaksa perusahaan untuk mengubah arah bisnisnya dari labor based business menjadi 

knowledge based business. Implikasinya, nilai perusahaan tidak lagi diukur berdasarkan faktor 

produksi fisik, melainkan faktor produksi pengetahuan. Nasih (2015) mengatakan bahwa persaingan 

bisnis akan dimenangkan oleh perusahaan yang mampu menciptakan tingkat keunggulan bersaing 

secara berkelanjutan melalui penyiapan human capital yang memadai. Perusahaan demikian akan 

mendapatkan nilai yang bagus di masyarakat sehingga mampu mempertahankan posisinya di pasar 

dan memberikan sinyal diperolehnya expected return dalam jangka panjang. Meningkatnya peran 

knowledge dalam dalam menentukan nilai perusahaan menyebabkan identifikasi dan pengelolaan 

knowledge dalam bentuk intangible asset menjadi sangat penting. Ketidakmampuan manajemen 

melaporkan nilai intangible asset bisa berakibat fatal, apalagi jika modal utama perusahaan adalah 

modal intelektual, misalnya perguruan tinggi.  

Pengelolaan jasa berkualitas tinggi bisa terwujud jika perguruan tinggi mampu mengelola 

intellectual capital-nya dengan baik, terdiri dari pengelolaan tangible asset maupun intangible asset. 

Sebagai ilmu yang bertanggung jawab terhadap penyampaian kinerja financial, akuntansi terbukti 

mampu merumusan nilai tangible asset dengan sangat baik, namun tidak demikian halnya dengan 

intangible asset. Produk akuntansi berupa laporan keuangan sering dianggap kurang informatif karena 

tidak menyajikan informasi tentang nilai perusahaan secara menyeluruh (Bismuth, A, and Tojo, Y., 

1998). Publikasi laporan keuangan seringkali diikuti oleh fenomena asimetri informasi karena 

masyarakat tidak mampu menangkap sinyal tertentu yang ingin disampaikan oleh manajemen. Untuk 

meminimalkan resiko kerugian karena salah dalam menilai laporan keuangan, maka masyarakat 

cenderung undervalue terhadap nilai perusahaan. 

 Melalui pengungkapan intellectual capital masyarakat bisa memahami kinerja perusahaan 

yang sesungguhnya sehingga bisa memprediksi tingkat keberlanjutan usaha di masa yang datang. 

Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum apabila pemegang saham menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya, seperti manajer dan 

komisaris. Keterkaitan antar unit dalam perusahaan berperan dalam pencapaian nilai perusahaan. 

Misalnya, peningkatan financial returns yang ditunjukkan dengan ukuran ROE merupakan akibat 

dari berbagai kinerja operasional seperti meningkatnya kepercayaan customer terhadap produk yang 

dihasilkan perusahaan atau meningkatnya produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis yang 
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digunakan oleh perusahaan. Untuk menjaga harmonisasi keterkaitan antar fungsi, diperlukan 

seorang pemimpin yang mampu mengelola organisasi dengan baik. 

Kinerja manajerial seorang pemimpin berkaitan erat dengan cara yang dipergunakan oleh 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Kualitas antara lain ditunjukkan oleh kemampuannya 

membangun model peranan yang positif, memiliki ketrampilan komunikasi yang baik, memiliki 

pengaruh positif, dan mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Untuk bisa menjalankan 

fungsinya dengan baik, seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, inovatif, dan berwibawa. Kinerja 

manajerial seorang pemimpin diartikan sebagai kinerja individu dalam kegiatan manajerial yang 

meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi. 

Secara keseluruhan, pemimpin mampu meningkatkan kontribusi intellectual capital dalam 

menciptakan kualitas organisasi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan penelitian ini adalah : 

a. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kualitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di 

Surabaya? 

b. Apakah kinerja manajerial mampu memoderasi pengaruh intellectual capital terhadap kualitas 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Surabaya? 

 

Urgensi Penelitian  

Era perdagangan bebas Asia Tenggara (MEA) telah dimulai pada akhir tahun 2015. Wongke 

(2014) menjelaskan 12 sektor prioritas  (Priority Integration Sector/PIS) yang telah disepakati Asia 

Tenggara dalam era perdagangan bebas tersebut yaitu sektor barang berbasis pertanian, elektronik, 

perikanan, karet, tekstil, otomotif, kayu, layanan udara, e-asean, kesehatan, turisme, dan jasa logistik. 

Ke-12 sektor tersebut memang tidak menyebut bidang pendidikan secara langsung. Namun, tidak bisa 

dipungkiri bahwa seluruh sektor memerlukan SDM berkualitas yang pabriknya ada pada dunia 

pendidikan.  

Secara substansi, nilai perusahaan diperlukan oleh semua jenis perusahaan, baik perusahaan 

go public maupun yang belum, baik yang mempublikasikan laporan keuangan maupun yang tidak. 

Artinya, penilaian masyarakat terhadap suatu institusi bergantung pada kinerja manajerial yang 

dipublikasikan. Bagi perguruan tinggi, ukuran kinerja yang dipublikasikan adalah peringkat akreditasi 

maka nilai perusahaan bagi perguruan tinggi diukur mengggunakan komponen penilaian akreditasi.  

Mouritsen. J, dan Roslender R. (2009) mengatakan bahwa nilai perusahaan bisa diukur 

melalui 4 dimensi yaitu, 1) Relevansi: mengukur respon stakeholder terhadap kinerja perusahaan, 2) 

Efektivitas: mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, 3) Efisiensi: mengukur 

kemampuan sumber daya fisik dan manusia,  dan 4) Kelayakan Keuangan: mengukur 

laba/profitabilitas.  Dimensi apa yang paling berperan dalam menentukan nilai perusahaan bergantung 
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pada indikator penentu kinerja serta pasar yang dituju. Jika perusahaan go public mempublikasikan 

laporan keuangan untuk menarik calon investor, maka perguruan tinggi mengumumkan status 

akreditasi untuk menarik calon mahasiswa. Disain kurikulum, proses pembelajaran, jumlah 

mahasiswa, kualitas lulusan, prestasi akademik mahasiswa, sarana dan prasarana, publikasi jurnal 

ilmiah, dll, lebih layak diketahui masyarakat daripada kekuatan financial. Seluruh komponen penentu 

nilai perguruan tinggi tersebut bisa dianalogkan dengan komponen penentu intellectual capital 

perusahaan go public. Jika sarana/prasarana mewakili unsur tangible asset, maka kurikulum, proses 

pembelajaran, jumlah mahasiswa, kualitas lulusan, prestasi akademik mahasiswa, dan publikasi jurnal 

ilmiah merupakan unsur intangible asset. 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi pimpinan perguruan tinggi itu 

sendiri. Bagi masyarakat, menilai kualitas perguruan perguruan tinggi berdasarkan peringkat akreditasi 

memang tepat. Namun, peringkat akreditasi yang diumumkan tanpa penjelasan memungkinkan 

terjadinya asymetri informasi. Masyarakat bebas mendiskripsikan nilai perguruan tinggi menurut nilai 

yang dirasakannya karena tidak bisa menangkap sinyal tertentu yang ingin disampaikan perguruan 

tinggi melalui peringkat akreditasi.  Di sinilah pentingnya pengungkapan intellectual capital sebagai 

penjelasan atas publikasi peringkat akreditasi. Jika peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa 

pengungkapan intellectual capital dalam laporan keuangan mampu meningkatkan nilai perusahaan go 

public, maka pengungkapan intellectual capital dalam peringkat akreditasi  diyakini mampu 

menaikkan nilai perguruan tinggi.  

 Manfaat penelitian bagi perguruan tinggi adalah memberikan pemahaman bahwa menilai 

kualitas lembaga berdasarkan peringkat akreditasi saja tidaklah cukup. Sebagai salah satu jenis 

perusahaan jasa, PTS dihadapkan pada persaingan bisnis global sehingga harus memperhatikan 

komponen-komponen persaingan bisnis berupa 4C yaitu company, customers, competitor, dan change 

(Kotler, 2008). Barney (2002) menyampaikan bahwa ketatnya persaingan akan dimenangkan oleh 

perusahaan yang memiliki tingkat keunggulan bersaing (competitive advantage) yang tinggi. 

Faktanya, peringkat akreditasi tidak bisa menjelaskan menjelaskan competitive advantage masing-

masing perguruan tinggi. Akreditasi tidak bisa menjelaskan kualifikasi SDM yang paling dibutuhkan, 

sistem tatakelola yang paling efektif, kualitas layanan administrasi akademik  yang paling digemari 

mahasiswa, strategi bersaing, dll. Melalui perumusan intellectual capital yang tepat, maka tingkat 

keunggulan kompetitif yang unik dan berkelanjutan bisa dibangun, kinerja organisasi bisa 

ditingkatkan, dan persaingan bisnis bisa dimenangkan. 
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Tinjauan Pustaka 

Intellectual Capital  

Istilah Intellectual Capital merupakan istilah baru dalam akuntansi, khususnya Akuntansi 

Sumber Daya Manusia. Istilah tersebut dimulai ketika pada tahun 1980-an Tom Stewart menulis 

artikel berjudul “Brain Power – Intellectual Capital is Becoming Amarica’s Most Valuable Asset”. 

Intellectual capital merupakan istilah yang diberikan terhadap asset tidak berwujud (intangible asset) 

yang merupakan gabungan dari nilai pasar dan kekayaan intelektual yang berpusat pada manusia dan 

infrastruktur. 

Bontis (1990) menyatakan bahwa intellectual capital mampu memberikan sumber daya baru 

bagi sebuah organisasi untuk bersaing dan menang meskipun terkadang sulit untuk dipahami. 

Komponen intellectual capital terdiri dari 1) Human capital berhubungan dengan keahlian, bakat, dan 

sikap karyawan yang dilaporkan secara luas, 2)  Structural Capital didiskripsikan sebagai hubungan 

antar sistem organisasi terdiri dari struktur organisasi, pembelajaran organisasi, proses operasional, 

dan sistem informasi menjadi budaya perusahaan, 3) Customer capital yang merupakan hubungan 

baik dengan beberapa pihak seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas. 

Secara diskriptif, intellectual capital merupakan sesuatu yang bisa dibangun oleh persepsi 

manajemen maupun pelanggan. Namun, nilai perusahaan yang terbangun karena persepsi seringkali 

berbeda dengan nilai buku aktiva. Menyikapi fenomena tersebut, maka muncullah metode pengukuran 

intellectual capital  yang dikembangkan oleh Pulic (1998) dengan nama analisis Value Added 

Intellectual Coefficient (VAICTM). VAICTM didisain untuk menyajikan value creation antara nilai 

aktiva berwujud (tangible asset) dan aktiva tidak berwujud (intangible asset). Dengan demikian, 

VAICTM dipercaya mampu menyajikan informasi yang lebih tepat tentang nilai perusahaan dan 

berfungsi sebagai pelengkap atas laporan keuangan.  

Model VAICTM dimulai dengan menilai kemampuan perusahaan menciptakan value added 

(VA), sebuah indikator paling obyektif untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan 

value creation. VA dinilai menggunakan selisih antara output/OUT (yang merepresentasikan revenue) 

dan input/IN (yang merepresentasikan seluruh beban yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan 

revenue). Baik/buruknya nilai Value Added (VA) dipengaruhi oleh efisiensi tiga jenis input 

perusahaan  yaitu Human Capital (HC), Capital Employed (CE), dan Structural Capital (CS). 

Sepintas, VA identik dengan penghitungan laporan laba/rugi namun sebenarnya terdapat perbedaan 

yang mendasar. Jika dalam laporan laba/rugi beban karyawan merupakan bagian dari IN, namun 

dalam VA diperlakukan sebagai entitas penciptaan nilai perusahaan (bukan IN). 

 

Nilai Perusahaan (Kualitas Perguruan Tinggi) 

Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek, salah satunya adalah ekspektasi 
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pasar terhadap kualitas perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nilai perusahaan 

merupakan indikator bagi pasar dalam menilai perusahaan secara keseluruhan dan seberapa baik 

manajemen mengelola kekayaannya. Nilai perusahaan dapat diukur dengan ukuran keuangan dan non 

keuangan tergantung pada laporan hasil kinerja manajerial yang dipublikasikan.  Penilaian non 

keuangan diijinkan karena sesungguhnya besarnya ukuran keuangan menunjukkan akibat dari berbagai 

tindakan yang terjadi di luar masalah keuangan. 

Penilaian keuangan biasanya digunakan oleh perusahaan profit oriented, apalagi jika 

perusahaan tersebut telah go public. Dalam hal ini, harga saham merupakan indikator penentu nilai 

perusahaan yang paling mudah untuk dianalisis karena di dalam harga saham tercermin kepercayaan 

investor.  Jika investor menghendaki indicator penentu nilai perusahaan yang lebih baik daripada 

harga saham, maka  mereka bisa menggunakan rasio Tobin’s Q karena di dalamnya memasukkan 

unsur hutang dan modal saham. Sedangkan penilaian non keuangan digunakan oleh perusahaan non 

profit oriented dan perusahaan lain yang mempublikasikan kinerja operasional selain laporan 

keuangan. Untuk meminimalkan kesan materialistis,  perusahaan non profit biasanya mengistilahkan 

nilai dengan kualitas.  

Perguruan Tinggi adalah salah satu jenis perusahaan jasa yang tidak berorientasi pada laba 

(non profit oriented). Dill (1996), yang mengatakan terdapat lima dimensi pengukuran kualitas 

perguruan tinggi, yaitu, 1) disain kurikulum, 2) pembelajaran organisasi pedagogic, 3) kualitas 

implementasi, 4) kondisi lulusan (outcome), serta 5) ketersediaan sumber daya. Sedangkan kualitas 

kinerja perguruan tinggi menurut Academic Ranking of World Universities (ARWU) yang dilakukan 

oleh Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong Cina adalah total alumni yang mendapatkan 

penglingkungan bisnisan internasional, total penglingkungan bisnisan yang diberikan kepata staf, 

jumlah peneliti yang dikutip oleh peneliti lain, publikasi penelitian, prosentase artikel yang 

dipublikasikan dalam 20% jurnal internasional terbaik, serta total biaya yang dianggarkan untuk 

penelitian.  

 

 

Kinerja Manajerial 

Kinerja adalah suatu konsep dasar yang bersifat umum. Konsep ini biasanya dipahami secara 

implisit sehingga sulit untuk diungkapkan secara eksplisit. Kinerja yang terkait dengan konsep tertentu 

melahirkan pendekatan atau pengukuran khusus (Chakravarthy, 1986). Untuk mengetahui kinerja yang 

dicapai maka dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja perusahaan dapat diukur dengan ukuran 

keuangan dan non keuangan. Ukuran keuangan menunjukkan akibat dari berbagai tindakan yang terjadi di 

luar masalah keuangan. 
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Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel mencapai sasaran organisasi dan 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil 

yang diinginkan oleh organisasi. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menekan perilaku yang 

tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, 

melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta pengaruh lingkungan bisnis, baik yang bersifat 

intrinsik maupun ekstrinsik. 

Miftah Thoha (2003) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan 

oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan menurut Maxwell (2000) mendefinisikan 

kepemimpinan adalah suatu pengaruh, yaitu kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang 

lain supaya mengikutinya. Secara umum seorang pemimpin yang berkualitas harus memiliki beberapa 

karakteristik sebagai berikut : 1) memiliki tanggung jawab seimbang, 2) membangun model peranan 

yang positif, 3) memiliki ketrampilan komunikasi yang baik, 4) memiliki pengaruh positif, 5) 

mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Untuk bisa menjalankan fungsinya dengan 

baik, seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, inovatif, dan berwibawa. Kinerja manajerial 

seorang pemimpin diartikan sebagai kinerja individu dalam kegiatan manajerial yang meliputi 

perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi 

(Ramadhani dan Nasution, 2009).  

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 :  Rancangan Penelitian 
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Keterangan :  

- X1 s/d X3  =  Indikator variable intellectual capital 

- Y1 s/d Y7 =  Indikator variable kualitas PTS 

- Z1 s/d Z8 =  Indikator variable kinerja manajerial 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa komponen intellectual capital terdiri dari human capital, 

structural capital, dan customer capital dipercaya mampu mempengaruhi kualitas Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) di Surabaya. Sumber daya berkualitas didukung oleh struktur organisasi yang memadai 

dan kesetiaan mahasiswa diyakini mampu meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Peran kinerja 

manajerial pimpinan perguruan tinggi dipercaya mampu mempercepat tercapainya kualitas terbaik. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya sebanyak 

76 orang, terdiri dari pimpinan Universitas 23, Institute 5, Sekolah Tinggi 29, Akademi 14, dan 

Politeknik 5, sedangkan sampel ditetapkan berdasarkan sampel jenuh. Dalam perkembangannya, unit 

analisis ditetapkan senanyak 62 unit karena jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan senanyak 62 

unit.  

 

Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini ada 3 macam, yaitu Intellectual Capital  sebagai variable 

independent, Kualtitas PTS sebagai variable dependent, dan Kinerja Manajerial sebagai variable 

moderasi. Definisi masing-masing variable :  

 

Intellectual Capital (IC) 

Intellectual Capital merupakan kesatuan tangible asset dan intangible asset yang dimiliki perguruan 

tinggi untuk mempercepat tercapainya tujuan organisasi. Variabel ini diukur berdasarkan persepsi 

pimpinan menggunakan Value Added Intellectual Coeffisien (VAICTM), di mana : 

VAICTM = VACA + VAHU + STVA 

Langkah-langkah menghitung  VAICTM  berikut ini: 

- Menghitung value added (VA) 

VA = OUT – IN 

VA = Nilai tambah institusi (PTS) 

OUT = Keseluruhan pendapatan yang berasal dari semua produk atau 

jasa yang dijual di pasar (output) 
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IN = Beban-beban dan biaya, kecuali beban tenaga kerja, pajak, 

bunga, dividen, dan depresiasi (input) 

 

- Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

𝑉𝐴𝐶𝐴 =  
𝑉𝐴

𝐶𝐸
 

VACA = Value Added Capital Coefficient 

VA = Nilai tambah Institusi 

CE = Capital Employed, ekuitas (dana yang ada pada institusi) 

 

- Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

𝑉𝐴𝐻𝑈 =  
𝑉𝐴

𝐻𝐶
 

VAHU = Value Added Human Capital 

VA = Nilai tambah institusi 

HC = Human Capital, (beban karyawan) 

 

- Menghitung Value Added Structural Capital (STVA) 

𝑆𝑇𝑉𝐴 =  
𝑆𝐶

𝑉𝐴
 

STVA = Structural Capital Value Added 

SC = Structural Capital, selisih dari VA-HC 

VA = Nilai tambah perusahaan 

 

- Menghitung seberapa besar masing-masing ketiga komponen di atas dalam mencapai nilai tambah 

(VA) dengan cara : 

     VAICTM = VACA + VAHU + STVA 

 

Kualitas Perguruan Tinggi 

Kualitas Perguruan Tinggi merupakan hasil dari suatu proses atau sistem penilaian mengenai 

pelaksanaan kemampuan kerja organisasi berdasarkan standar tertentu.  Variabel ini diukur 

berdasarkan persepsi pimpinan terhadap nilai indicator-indicator sebagai berikut : 

a. Visi/misi dan sosialisasinya 

b. Tata kelola dan penjaminan mutu 

c. Mahasiswa dan lulusan 

d. Sumber Daya Manusia 
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e. Kurikulum dan pembelajaran 

f. Pembiayaan dan system informasi 

g. Publikasi artikel ilmiah dan kerjasama 

 

Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial merupakan kinerja individu (pimpinan Perguruan Tinggi Swasta) di Surabaya 

dalam kegiatan-kegiatan manajerial untuk mewujudkan tujuan organisasi. Variabel ini diukur 

berdasarkan persepsi pimpinan dengan indicator variable sebagai berikut : 

a. Perencanaan : menentukan tujuan, sasaran, dan kebijakan 

b. Investigasi : mengumpulkan dan menyiapkan informasi dalam bentuk laporan, catatan, dan 

rekening 

c. Koordinasi : petukaran informasi dengan orang lain dalam organisasi 

d. Evaluasi : menilai kelayakan proposal, laporan, dan kinerja organisasi 

e. Pengawasan : mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan anak buah 

f. Pengaturan staf : memelihara bawahan dalam unitnya 

g. Negosiasi : kinerja dalam pembelian, penjualan, dan kontrak  

h. Perwaklian : penyampaian informasi visi, misi, dan kegiatan organisasi dengan cara 

mensosialisasikannya  kepada pihak luar 

 

HASIL 

Pengujian Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian. Kelayakan instrument 

dilakukan menggunakan uji validitas berdasarkan korelasi product moment dan uji reliabilitas 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Dari hasil korelasi product moment  diketahui bahwa seluruh 

item pertanyaan pada variabel karena koefisien korelasi lebih besar dari rtabel = 0,207 dan signifikansi 

lebih kecil dari 0.05, maka butir atau item pertanyaan tersebut adalah valid. Sedangkan nilai alpha 

cronbach’s untuk semua variabel bernilai lebih besar dari nilai ambang batas minimum sebesar 0,300 

hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi persyaratan 

reliabilitas. Dari kedua uji dapat disimpulkan bahwa seluruh item yang terdapat dalam kuesioner layak 

digunakan dalam penelitian. 

  

Pengujian Hipotesa 

Penelitian ini memiliki dua hipotesis, yaitu :  

1. Hipotesis pertama : Ha : Intellectual Capital berpengaruh terhadap kualitas Perguruan Tinggi 

Swasta di Surabaya 
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2. Hipotesis kedua : Ha : Kinerja Manajerial mampu memoderasi pengaruh Intellectual Capital 

berpengaruh terhadap kualitas Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya  

 

Pengujian hipotesis dianalisis menggunakan regresi moderasian sebagai berikut: 

  1)  KP =  + b1IC + e1 ................................ Persamaan Regresi 1 

2) KP =  + b1IC + b2IC*KM + e2 ............. Persamaan Regresi 2 

 

Keterangan: 

KP = Kualitas Perguruan Tinggi 

IC = Intellectual Capital 

KM = Kinerja Manajerial 

b1IC = Koefisien variabel Intellectual Capital 

b2IC*KM = Koefisien variabel moderasi Kinerja Manajerial 

terhadap Intellectual Capital 

e1 = Kesalahan residu Intellectual Capital 

e2 = Kesalahan residu Kinerja Manajerial 

Analisis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kualitas Perguruan Tinggi Swasta Di Surabaya 

 

Di bawah ini menyajikan analisis data untuk menjawab hipotesis pertama bahwa intellectual capital 

berpengaruh terhadap kualitas PTS. 

  

Tabel 1 : 

Pengaruh IC terhadap Kualitas PTS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) 21.873 3.098 

 
7.060 .000 

IC .182 .082 .276 2.225 .030 

a. Dependent Variable: Kual_PTS 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa intellectual capital  berpengaruh terhadap kualitas PTS dengan nilai 

koefesien variabel sebesar 0.182 dengan nilai thitung sebesar 2.225 signifikan sebesar 0.030. Nilai 

tersebut mengandung makna bahwa jika variabel intellectual capital berubah 1 point, maka kualitas 

PTS akan berubah sebesar 2.225 point. Dengan tingkat signifikansi < 0.05 maka hipotesis yang 

mengatakan bahwa intellectual capital berpengaruh terhadap kualitas PTS diterima kebenarannya. 
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Analisis kemampuan kinerja manajerial dalam memoderasi pengaruh intellectual capital 

terhadap kualitas Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya 

 

Di bawah ini menyajikan analisis data untuk menjawab hipotesis kedua bahwa kinerja manajerial 

mampu memoderasi pengaruh intellectual capital terhadap kualitas PTS.  

Tabel 2 : Moderasi Kinerja Manajerial dalam pengaruh IC terhadap Kualitas PTS 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan) 22.827 3.175  7.190 .000 

IC .157 .086 .206 2.385 .027 

Mod_KM .004 .002 .317 2.587 .012 

a. Dependent Variable: Kual_PTS 

Dari tabel di atas diketahui bahwa moderasi kinerja manajerial berpengaruh terhadap kualitas PTS 

nilai nilai koefesien sebesar 0.004 dengan nilai thitung sebesar 2.587 signifikan sebesar 0.012. Nilai thitung 

tersebut lebih besar dari pada thitung pengaruh intellectual capital  terhadap kualitas PTS yang hanya 

sebesar sebesar 2.225.  Dampaknya, tingkat signifikansi moderasi kinerja manajerial lebih kuat 

daripada pengaruh intellectual capital (0.012 lebih signifikan daripada 0.030). Dengan demikian maka 

hipotesis kedua yang mengatakan bahwa kinerja manajerial mampu memoderasi pengaruh  intellectual 

capital  terhadap kualitas PTS diterima kebenarannya. 

 

PEMBAHASAN 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan salah satu perusahaan jasa non profit oriented 

yang mempublikasikan kinerja berupa peringkat akreditasi sebagaimana disyaratkan oleh Dikti 

melalui BAN PT. Beberapa indicator yang dinilai dalam proses akreditasi antara lain visi/misi, tata 

kelola dan penjaminan mutu, kemahasiswaan, sumber daya manusia, kurikulum, sarana prasarana dan 

pembiayaan, serta publikasi karya ilmiah dosen maupun kerjasama dengan instansi dalam dan luar 

negeri berperan dalam menentukan peringkat akreditasi. Banyaknya unsur yang dinilai untuk 

menentukan peringkat akreditasi memunculkan kesepakatan sosial bahwa  peringkat akreditasi 

berhubungan signifikan dengan kualitas perguruan tinggi. Artinya, semakin bagus peringkat 

akreditasi, maka semakin bagus pula kualitas perguruan tinggi. 

Dari sekian banyak indicator penentu kualitas perguruan tinggi, kualitas SDM dipercaya 

berpengaruh dominan terhadap peringkat akreditasi. Kemampuan dosen dalam memahami dan 

menjalankan visi/misi, membangun tata kelola yang kondusif, mengelola mahasiswa, mendisain 
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kurikulum, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta membangun kerjasama berpengaruh langsung terhadap 

maksimalisasi peringkat akreditasi. Seluruh penentu kinerja SDM tersebut merupakan modal 

intelektual ( intellectual capital ) Perguruan Tinggi dan  merupakan komponen utama  intangible 

asset. Oleh sebab itu sangat wajar jika penelitian ini membuktikan bahwa intellectual capital 

berpengaruh terhadap kualitas PTS di Surabaya. 

Sebagai salah satu komponen intangible asset, pimpinan organisasi memegang peranan 

penting dalam mengelola SDM. Kemampuan pimpinan dalam memotivasi pegawai, melakukan 

pengawasan, negosisasi, dll semakin menguatkan pengaruh intellectual capital terhadap kualitas 

Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya.   
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