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BAB I 
PENDAHULUAN 

 1.1.  Latar Belakang 
Kualitas sumber daya manusia di suatu negara merupakan cerminan dari 

kualitas pendidikan suatu bangsa. Kemajuan dalam bidang pendidikan 
merupakan faktor kunci dan penting dalam pembangunan suatu negara guna 
menjamin pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Maric, 2013). Bidang 
pendidikan salah satu sektor yang memproduksi inovasi dan ilmu yang terkait 
dengan pembangunan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 
Perguruan tinggi merupakan salah satu pusat yang menghasilkan dan 
mentransfer ilmu pengetahuan yang mengarah pada pembangunan ekonomi 
suatu negara. Hal ini dapat dilakukan melalui dua kegiatan utama yaitu melalui 
pengajaran dan penelitian. 

Tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah 
bagaimana meningkatkan standar mutu dan kualitas pelayanan dalam sektor 
pendidikan tidak terkecuali untuk perguruan tinggi. Pemerintah Indonesia telah 
berupaya dan memfokuskan diri melalui peningkatan sarana dan prasarana pada 
sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa 
20 persen dari total APBN dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana 
pendidikan. Seperangkat aturan tersebut memberikan jaminan pemerintah 
adanya kepastian alokasi dana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan 
pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia. 
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Grafik 1.1.  Perbandingan Anggaran Pendidikan dengan Subsidi Energi, Anggaran Infrastruktur dan Anggaran Kesehatan  
Tahun 2010 – 2016  

 
Sumber: Informasi APBN Tahun 2016, Kementerian Keuangan 

Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa anggaran pendidikan memiliki porsi yang 
sangat besar dan semakin meningkat setiap tahun dibandingkan dengan subsidi 
energi, anggaran infrastruktur dan anggaran kesehatan. Data informasi APBN 
2015 menunjukkan bahwa dari alokasi anggaran pendidikan, sebesar 45 persen-
nya disalurkan untuk anggaran Kemenristek & Dikti. Dalam hal ini digunakan 
untuk kepentingan riset dan teknologi serta untuk pengembangan perguruan 
tinggi.  

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan tinggi 
tentunya memiliki keterbatasan. Anggaran untuk riset dan teknologi serta 
pendidikan tinggi tahun 2016 sebesar Rp. 40,6 trilyun lebih kecil dari anggaran 
tahun 2015 sebesar Rp. 43,6 trilyun (laporan APBN 2016). Ini membuktikan 
bahwa anggaran pendidikan tinggi tidak selalu terus meningkat. Permasalahan 
akan muncul ketika kebutuhan untuk pengembangan perguruan tinggi akan terus 
meningkat. Ditambah lagi jumlah perguruan tinggi di Indonesia meningkat 
dengan cepat sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang cukup. 
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Alokasi tersebut sebenarnya untuk menjamin adanya layanan pendidikan 
serta meningkatkan kualitas pendidikan khususnya perguruan tinggi di Indonesia. 
Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, diharapkan kualitas 
mutu sumber daya manusia Indonesia yang tercermin dalam Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat. 

Anggaran pendidikan yang telah dikucurkan nampaknya kurang 
berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketika kita melihat 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas SDM Indonesia diketahui masih 
rendah jika dibandingkan dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 
negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan Laporan IPM yang dikeluarkan oleh 
UNDP tahun 2015, IPM Indonesia berada dibawah Singapura, Brunei 
Darussalam, Malaysia dan Thailand. Keempat negara tersebut berada pada 
kuadran very high dan high sedangkan Indonesia hanya berada pada kuadran 
medium. Laporan tersebut didasarkan pada tiga evaluasi penilaian atas indikator 
utama yaitu angka harapan hidup, akses terhadap ilmu pengetahuan dan 
pendapatan perkapita. Perbandingan IPM negara-negara di ASEAN dapat 
diketahui dari Tabel 1.1. berikut ini. 

Tabel 1.1.  Indeks Pembangunan Manusia Negara di Asia Tenggara Tahun 2015  

Singapore 11 0.942 0.832 0.756 0.912 Very High 
Brunei 
Darussalam 31 0.865 0.816 0.803 0.856 Very High 
Malaysia 62 0.800 0.696 0.590 0.779 High
Thailand 93 0.755 0.519 0.488 0.726 High
Indonesia 110 0.629 0.486 0.573 0.684 Medium
Philippines 115 0.629 0.539 0.483 0.668 Medium
Vietnam 116 0.755 0.474 0.463 0.666 Medium
Bhutan 132 0.593 0.249 0.519 0.605 Medium
Timor Leste 133 0.572 0.247 0.494 0.595 Medium
Cambodia 143 0.557 0.321 0.407 0.555 Medium
Myanmar 148 0.515 0.303 0.403 0.536 Low

Nilai KuadranNegara PendapatanAkses  Ilmu 
Pengetahuan

 Harapan 
Hidup

Ranking 
Dunia

      Sumber: UNDP, Human Development Report (2015) 
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Tabel 1.2.  Persentase Anggaran Pendidikan Negara ASEAN  
NEGARA Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Indonesia 18.09 17.59 17.51
Malaysia 20.98 21.48 21.32
Thailand 22.63 21.40 18.86

Singapore 20.94 19.93 20.15
Brunei 9.73 9.81 9.99
Filipina 13.21 14.44 14.28
Vietnam 20.94 21.44 21.25         Sumber: UNESCO (2015) 

Pada tabel 1.1., indikator akses terhadap ilmu pengetahuan Indonesia 
masih kalah dibanding dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan 
Thailand bahkan dengan Filipina. Filipina hanya mengalokasikan anggaran 
pendidikan sebesar 14.28% (lihat tabel 1.2.) dari seluruh pengeluaran 
pemerintah bahkan Brunei Darussalam hanya sebesar 9.8% (UNESCO, 2015) 
untuk pendidikan. Kemudian pada tabel 1.3. perbandingan peringkat universitas 
di negara ASEAN, peringkat universitas-universitas di Indonesia tidak lebih baik 
dengan peringkat universitas yang dimiliki oleh Singapura, Malaysia dan 
Thailand. Universitas pada ketiga negara tersebut mendominasi dalam 50 
universitas terbaik di ASEAN. 

Tabel 1.3.  Perbandingan Peringkat Universitas Negara ASEAN 
 

    Sumber: http://www.webometrics.info 
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Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor pendidikan di Indonesia 
masih harus diperbaiki. Jika kita lihat anggaran sebagai sumber daya input yang 
telah dikucurkan dengan hasil output yang telah dicapai pada sektor pendidikan 
khususnya pada perguruan tinggi terlihat bahwa ada inefisiensi kinerja dalam 
upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Salah satu yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inefisiensi kinerja 
yakni melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong 
perguruan tinggi untuk lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dana kegiatan 
operasionalnya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 
keefektifan dan keefisienan operasional kegiatan perguruan tinggi yaitu 
mengupayakan agar perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). 
Strategi ini diyakini dapat mengatasi ketidakefisienan perguruan tinggi melalui 
sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan berdasarkan atas efisiensi 
serta efektifitas kinerja pada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri. 

Instansi pemerintah yang telah menerapkan pola keuangan diatas disebut 
sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum adalah instansi di 
lingkungan pemerintah yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa tanpa mengedepankan 
pencarian profit dimana seluruh aktifitas usahanya berdasarkan prinsip efisiensi 
dan produktivitas. PP nomor 23 Tahun 2005 menyebutkan bahwa instansi 
pemerintah yang menerapkan Pola Keuangan BLU bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas 
dalam pengelolaan keuangan yang mengutamakan produktifitas dan efisiensi. 
Seperangkat aturan tersebut mengandung makna bahwa keuangan negara 
harus dikelola dengan orientasi pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan 
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transparansi guna memangkas ketidakefisienan sehingga meningkatkan 
produktivitas masing-masing institusi pendidikan. 

Keistimewaan yang dimiliki perguruan tinggi berstatus BLU yaitu 
kewenangan dalam pengelolaan investasi, pengelolaan utang piutang, 
pengelolaan kas maupun pengelolaan atas aset guna meningkatkan kinerja 
layanan publik bidang pendidikan melalui usaha peningkatan efisiensi.  Tahun 
2016 jumlah satker BLU perguruan tinggi negeri yang telah ditetapkan sebanyak 
79 (sumber Ditjen PPK BLU tahun 2016). Namun demikian, dari sepengetahuan 
peneliti sejauh ini belum banyak studi dalam mengukur kinerja efisiensi masing-
masing perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk 
menganalisa tingkat efisiensi pada perguruan tinggi negeri yang telah 
menerapkan PPK BLU. 

Konsep kinerja pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dalam 
aktivitasnya mencapai tingkat yang efektif dan efisien secara optimal (Dessler, 
2007). Efektif cenderung mengarah kepada pencapaian sasaran sedangkan 
efisiensi berhubungan dengan bagaimana organisasi menggunakan input nya 
guna memperoleh produktifitas atau output yang maksimal. Input dapat berwujud 
sebagai sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu baik berupa 
pelayanan, bahan, maupun fasilitas sedangkan output merupakan sesuatu yang 
dihasilkan baik berupa jasa maupun produk. Pengukuran kinerja suatu organisasi 
akan memberikan manfaat antara lain sebagai alat dalam memperoleh feedback 
terhadap seluruh aktivitas yang telah dilakukan.  

 Efisiensi merupakan analisa mengenai hubungan antara input, output dan 
outcome. Efisiensi didefinisikan sebagai ukuran efektifitas kegiatan dalam 
meminimalkan waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi sangat penting dilakukan 
karena terbatasnya sumber daya namun kebutuhan atas barang atau jasa terus 
meningkat. Efisiensi juga berhubungan dengan bagaimana mendistribusikan 
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sumber daya ke dalam masing-masing faktor produksi untuk mendapatkan 
tingkat output optimal guna mencapai kemakmuran (Archer, 2010). 

Farrell (1957) membagi efisiensi ke dalam tiga kategori yaitu efisiensi 
teknis, efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis diartikan sebagai 
kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk 
memproduksi tingkat output yang maksimal. Efisiensi alokatif dilakukan 
perusahaan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki pada tingkat harga 
dan hasil produksi tertentu. Dapat dikatakan bagaimana tingkat kemampuan 
perusahaan memproduksi tingkat output pada kondisi biaya minimal dengan 
memaksimalkan input. Perpaduan antara efisiensi teknis dan efisiensi alokatif ini 
disebut sebagai efisiensi ekonomis. 

Dalam pengukuran kinerja organisasi publik, efisiensi merupakan salah 
satu elemen utama (selain ekonomi dan efektifitas) atas konsep value for money 
(VFM) (Glendinning, 1988). Efisiensi pelayanan publik merupakan perbandingan 
antara input dan output dalam pelayanan (Rosenmayer, 2014). Pada penerapan 
New Public Management (NPM), efisiensi ditekankan pada seluruh organisasi 
pemerintah dalam suatu ukuran kinerja organisasi pemerintah. Pelayanan publik 
yang efisien akan dicapai ketika organisasi publik menyediakan input layanan 
seperti mengeluarkan biaya dan waktu yang relatif rendah, sedangkan pada 
aspek output, kualitas layanan, biaya dan jangka waktu layanan yang 
menguntungkan masyarakat dianggap sebagai titik yang paling efisien. 

Konsep kerangka kinerja yang umum digunakan dalam analisis efisiensi 
perguruan tinggi mengambil bentuk dari fungsi produksi. Perguruan tinggi dapat 
dipandang sebagai suatu bentuk analogi dari sebuah perusahaan dimana 
mengubah input menjadi output dalam proses produksi (Worthington, 2001). 
Dalam fungsi produksi di perguruan tinggi, input diperoleh melalui proses belajar 
dan mengajar sedangkan output akan diperoleh melalui lulusan mahasiswa. 
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Beberapa faktor determinan yang memengaruhi efisiensi perguruan tinggi 
antara lain pendapatan dan biaya. Pada teori produksi, organisasi akan 
menggunakan seluruh faktor produksi untuk di konversi menjadi produk atau 
output. Dalam proses produksi suatu organisasi akan meningkatkan pendapatan 
untuk mencapai profit semaksimal mungkin. Pendapatan merupakan unsur dari 
struktur keuangan dan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja 
organisasi dimana salah satu elemen penilaian kinerjanya adalah efisiensi. Dapat 
dikatakan bahwa pendapatan adalah bagian dari struktur keuangan yang 
memiliki pengaruh terhadap efisiensi (Worthington, 2001). Farrell (1957) 
mengemukakan efisiensi atas dasar teori produksi, organisasi akan meraih 
efisiensi apabila mampu menekan biaya produksi yang dimiliki. Organisasi akan 
berusaha menekan sejumlah biaya tertentu untuk memperoleh hasil yang sama. 
Sama halnya yang telah diungkapkan oleh Srivastava (1999) yang menyatakan 
bahwa organisasi yang mampu meminimalkan biaya dalam menghasilkan output 
yang sama dapat dikatakan efisien. 

Pengaruh lain atas efisiensi perguruan tinggi disampaikan oleh Robst 
(2001) dalam penelitiannya meneliti efisiensi universitas negeri di Amerika. 
Peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah federal yang tidak disertai dengan 
peningkatan output menyebabkan inefisiensi. Kecenderungan universitas 
menggunakan anggaran dari pemerintah secara berlebih memicu peningkatan 
belanja yang tidak proposional. Universitas akan lebih berhati-hati menggunakan 
anggaran dari sumber pendanaan yang diperoleh dari usaha sendiri seperti uang 
kuliah mahasiswa, pendapatan hasil usaha atau bagi hasil investasi 
dibandingkan dengan sumber dana dari pemerintah. Secara tidak langsung  
berarti bahwa kemandirian keuangan universitas terhadap alokasi dana 
anggaran dari pemerintah turut memengaruhi efisiensi universitas. 
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Jika dikaitkan dengan konsep atas BLU itu sendiri, kinerja operasional 
perguruan tinggi diarahkan untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik. 
Dalam hal ini beberapa pengukuran kinerja operasional perguruan tinggi yang 
dapat dianggap sebagai faktor determinan efisiensi sesuai dengan karakteristik 
BLU itu antara lain rasio pendapatan non layanan terhadap total pendapatan, 
rasio biaya layanan terhadap jumlah mahasiswa dan rasio kemandirian 
keuangan. Rasio pendapatan non layanan menggambarkan struktur pendanaan 
perguruan tinggi yang dimiliki berdasarkan arus kas masuk di luar pendapatan 
layanan pendidikan. Perguruan Tinggi berstastus BLU diharapkan mampu 
menggali potensi sumber dana diluar penerimaan dari mahasiswa melalui 
investasi maupun pendapatan dari hasil usaha. Hal ini dilakukan agar tidak 
membebani masyarakat melalui biaya kuliah mahasiswa sesuai dengan asas 
BLU yakni kepatutan dan keadilan.  

Rasio biaya layanan menunjukkan bagaimana kebijakan perguruan tinggi 
dalam melayani mahasiswanya. Rasio ini diukur dari seluruh biaya yang dimiliki 
universitas dalam kegiatan tridharma terhadap mahasiswa yang aktif. Tujuannya 
yakni mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan perguruan tinggi untuk 
melayani setiap mahasiswa dalam proses pembelajaran. Rasio kemandirian 
keuangan menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan perguruan tinggi 
berstatus BLU terhadap alokasi dana pemerintah. Sesuai dengan amanat 
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012, prinsip kemandirian keuangan yang 
dimiliki BLU menghendaki bahwa adanya otonomi yang diberikan dalam 
memanfaatkan PNBP secara langsung, satker BLU diharapkan dapat 
mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana pemerintah. 

Studi dalam mengukur efisiensi telah banyak dilakukan di lingkungan 
organisasi. Namun dibandingkan dengan organisasi laba, menilai tingkat efisiensi 
terhadap organisasi publik terutama perguruan tinggi negeri dimana aspek 
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pelayanan publik lebih diutamakan tanpa melihat laba sulit untuk dilakukan. 
Menurut Azlina et al. (2013) ada dua alasan yakni pertama, sebagai organisasi 
non-profit, tidak ada tingkat harga input dan output pada lembaga-lembaga 
pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan tinggi menggunakan sejumlah sumber daya 
input dalam menghasilkan sejumlah output tertentu. Selain itu penilaian 
pelayanan publik bersifat kualitatif sedangkan organisasi laba dan penilaian 
efisiensi dapat bersifat kuantitatif karena diukur dengan melihat rasio-rasio yang 
berkaitan dengan pencapaian tingkat profitabilitas organisasi. 

Ketepatan analisa mutlak diperlukan dalam penilaian atas efisiensi 
perguruan tinggi dimana memiliki banyak input dan output. Untuk itu diperlukan 
suatu metode yang tepat dalam mengukur efisiensi antara perguruan tinggi 
dengan perguruan tinggi lainnya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki 
untuk menghasilkan hasil output yang tinggi. 

Ada dua metode populer yang sudah bayak dipakai oleh para peneliti 
dalam menganalisa efisiensi perguruan tinggi yaitu metode Stochastic Frontier 
Analysis (SFA) dan Data Envelopment Analysis (DEA). SFA baik dalam 
menangani data dengan tingkat ketidakpastian tertentu namun tidak mudah 
untuk diterapkan dalam mengevaluasi efisiensi organisasi dengan memiliki 
beberapa input dan output. DEA telah menjadi alat pengukuran efisiensi yang 
populer untuk digunakan pada organisasi non-profit seperti rumah sakit, sekolah, 
dan perguruan tinggi karena memiliki keunggulan dalam menggunakan banyak 
input dan banyak output sekaligus tanpa harus mengetahui hubungan masing-
masing variabel input dan output. DEA sangat ideal diterapkan dalam 
menganalisa intitusi terutama pada sektor pendidikan tinggi yang mana memiliki 
berbagai bentuk sumberdaya dalam aktivitasnya menghasilkan beberapa macam 
produk yang berbeda (Fuentes et al., 2015; Avkiran, 2001). DEA juga mampu 
menilai efisiensi relatif pada masing-masing perguruan tinggi dan menentukan 
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input dan output mana yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian kinerja 
yang optimal. 

Penelitian ini akan menggunakan DEA (Data Envelopment Analysis) 
sebagai metode non parametrik yang dapat digunakan untuk mengukur nilai 
efisiensi relatif pada perguruan tinggi negeri dimana memiliki banyak input untuk 
memperoleh beberapa output yang berbeda. Kelebihan lainnya pada metode ini 
yaitu mampu memberi rekomendasi variabel mana yang perlu ditingkatkan dan 
memberikan gambaran hasil atas perbaikan tersebut. 

Penggunaan metode DEA dalam mengukur efisiensi sektor pendidikan 
telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Kuah & Wong 
(2011) yang telah mengukur efisiensi Universitas di China dengan menggunakan 
DEA. Model ini menunjukkan secara signifikan mampu membedakan antara 
universitas yang efisien dan yang tidak efisien dengan menggunakan ukuran 
sampel lebih kecil dari 30. Penelitian efisiensi dengan menggunakan DEA juga 
dilakukan di Malaysia oleh Azlina et al. (2013) yang mengukur efisiensi dua puluh 
dua departemen pada universitas publik dimana menunjukkan bahwa DEA 
mampu menentukan nilai efisiensi pada masing-masing departemen. Penelitian 
yang dilakukan di Eropa (Abramo et al. 2014; Celik & Ecer, 2009; Flegg et al., 
2004) telah menunjukkan bahwa DEA mampu memberikan nilai efisiensi 
terhadap universitas publik dengan membandingkan beberapa variabel output 
dan beberapa variabel input yang dimiliki. Penelitian efisiensi di Amerika 
dilakukan oleh Calhoun & Hall (2013) meneliti 1323 institusi pendidikan swasta 
dan negeri melalui pendekatan DEA dengan menggunakan dua model 
pendekatan. Di Indonesia, pengukuran efisiensi teknis ini telah dilakukan oleh 
Ngatindriatun & Ikasari (2009) yang mengukur efisiensi relatif terhadap 
perguruan tinggi negeri di Indonesia. Penelitian lainnya dilakukan Wibowo (2013) 
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yang mengevaluasi efisiensi atas kinerja program studi dan fakultas di salah satu 
perguruan tinggi dengan menggunakan DEA. 

Studi empiris yang digunakan peneliti untuk mengetahui faktor determinan 
terhadap efisiensi lebih banyak mengambil dari sejumlah penelitian di luar negeri 
yang meneliti organisasi nirlaba terutama pada universitas karena keterbatasan 
penelitian terdahulu yang secara khusus membahas efisiensi pada perguruan 
tinggi di Indonesia. Hal ini dilakukan bahwa perguruan tinggi di Indonesia 
memiliki karakteristik yang sama dengan dengan perguruan tinggi di luar negeri 
yakni merupakan organisasi nonprofit yang memiliki misi di bidang pelayanan. 

Penelitian efisiensi dengan pendekatan DEA yang dikaitkan dengan faktor 
yang memengaruhinya dilakukan oleh Cunha & Rocha (2012) yang 
mengemukakan bahwa pendanaan dari masyarakat dan pendanaan untuk 
penelitian berpengaruh positif terhadap nilai efisiensi perguruan tinggi di 
Portugal, sedangkan pendanaan dari pemerintah berpengaruh negatif terhadap 
efisiensi. Stevens (2001) meneliti universitas di Inggris dan Wales menemukan 
bahwa pengeluaran universitas dalam hal ini biaya operasional dapat 
meningkatkan nilai efisiensi. Peningkatan biaya operasional ini berdampak pada 
peningkatan kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. 
Penelitian mengenai pengaruh alokasi negara terhadap efisiensi 51 universitas 
negeri di Turki di lakukan oleh Selim & Bursalioglu (2013). Hasilnya anggaran 
pemerintah pusat memiliki pengaruh negatif terhadap efisiensi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Robst (2001) menemukan alokasi 
anggaran pemerintah untuk universitas berpengaruh positif terhadap ineffisiensi 
universitas di Amerika. Universitas yang memiliki alokasi dana yang lebih besar 
memiliki kecenderungan untuk membelanjakan lebih besar dibanding dengan 
yang sedikit. Wolszczak & Derlacz (2014), mengukur efisiensi terhadap 500 
perguruan tinggi di Eropa dan Amerika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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transfer dana pemerintah akan mengurangi efisiensi dan sebaliknya dengan 
meningkatkan sumber penerimaan diluar dana pemerintah akan meningkatkan 
efisiensi perguruan tinggi.  

Penelitian ini mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh Kuah & Wong 
(2011) dan Selim & Bursalioglu (2013). Keunggulan dari penelitian Kuah & Wong 
(2011) yakni mampu menganalisis sumber inefisiensi pada aspek pengajaran 
dan penelitian serta mampu menganalisis perbaikan guna meningkatkan 
efisiensinya pada universitas - universitas di China sedangkan pada penelitian 
Selim & Bursalioglu (2013) mampu menguji pengaruh alokasi dana pemerintahan 
pusat terhadap efisiensi universitas negeri di Turki.  Pada penelitian ini ada 
beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni pertama, perubahan 
pada variabel output : penambahan variabel jumlah prodi terakreditasi A dan 
rata-rata IPK Mahasiswa. Kedua, penelitian sebelumnya meneliti tentang 
perguruan tinggi yang ada di China dan Turki, sementara penelitian ini 
menggunakan perguruan tinggi berstatus BLU di Indonesia. Ketiga, penelitian ini 
menambahkan dua variabel independen baru yaitu variabel pendapatan non 
layanan dan biaya layanan yang berpengaruh terhadap efisiensi perguruan 
tinggi. 

Fokus pada penelitian ini yakni untuk mengukur efisiensi teknis relatif 
dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan menganalisis faktor 
determinan yang mempengaruhi efisiensi perguruan tinggi yang berstatus Badan 
Layanan Umum (BLU). Variabel input yang akan digunakan peneliti dalam 
mengukur efisiensi perguruan tinggi berstatus BLU yakni (1) jumlah mahasiswa 
(2) jumlah program studi (3) jumlah staf akademik, sedangkan variabel output 
yang akan digunakan yaitu (1) rata-rata IPK lulusan mahasiswa (2) jumlah 
publikasi jurnal (3) jumlah program studi akreditasi A. 
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Berdasarkan atas beberapa penelitian sebelumnya dan konsep dari BLU, 
peneliti mengidentifikasi kemungkinan faktor-faktor determinan yang diduga 
memengaruhi efisiensi perguruan tinggi berstatus BLU mengacu pada konsep 
yang disampaikan Worthington (2001) yaitu (1) struktur pendanaan yang 
diproksikan melalui rasio pendapatan non layanan, (2) kebijakan layanan 
diproksikan melalui rasio biaya layanan dan (3) alokasi anggaran negara untuk 
perguruan tinggi diproksikan melalui rasio kemandirian keuangan. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran efisiensi 
terhadap perguruan tinggi negeri berstatus BLU dimana diyakini operasional 
kegiatannya dilakukan lebih efisien dibandingkan perguruan tinggi lainnya. 
Dengan diperoleh hasil evaluasi efisiensi tersebut akan ditemukan variabel input 
atau output apa saja penyebab inefisien serta faktor determinan apa saja yang 
mempengaruhi efisiensi perguruan tinggi. Dengan demikian perguruan tinggi 
yang tidak efisien dapat dilakukan perbaikan guna mendapatkan efisiensi. 
1.2.  Motivasi Penelitian 

Pola pengelolaan keuangan BLU dapat mengatasi buruknya kinerja 
instansi pemerintah yang seharusnya dapat dikelola secara lebih efisien dan 
efektif (Indarto, 2011). Pada prinsipnya PPK BLU merupakan adopsi atas new 
public management dimana intitusi memfokuskan kegiatan pada peningkatan 
skor efisiensinya melalui pemangkasan birokrasi, peningkatan fleksibilitas dan 
berfokus pada efektivitas kerja (Flynn, 2007; Gow & Dufour, 2000; Pollitt, 2000). 
Dengan penerapan prinsip PPK BLU, para pemimpin instansi diberi fleksibilitas 
dalam mengelola jasa pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya 
dengan menggunakan metode yang paling efisien sehingga memperoleh hasil 
kerja yang lebih produktif dengan memangkas birokrasi yang panjang. 

Dengan adanya perubahan sistem dari manajemen perguruan tinggi 
menjadi PPK BLU, perguruan tinggi akan diberikan hak otonomi dan fleksibilitas 
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pada sisi akademik dan non akademik (keuangan, sumber daya manusia, 
university governance ataupun institutional development). Perguruan tinggi akan 
mempunyai wewenang dalam penggunaan anggaran atas PNBP-nya untuk 
digunakan secara langsung tanpa melalui kas negara. Selain itu, perguruan 
tinggi diperbolehkan untuk memperoleh pendapatan diluar APBN. Melalui 
penerapan pola keuangan ini, perguruan tinggi diharapkan meningkatkan 
produktifitas kerja dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki kearah 
efektif dan efisien tanpa memperhatikan faktor mencari keuntungan. Produktifitas 
kinerja yang tercermin dalam efisiensi dan efektifitas organisasi publik khususnya 
universitas dinilai kurang, sehingga penerapan PPK BLU ini menjadi salah satu 
solusi terbaik. 

Pertanyaan tentang seberapa efisien dan efektif sumber daya yang 
digunakan dalam sebuah perguruan tinggi negeri khususnya yang telah 
menerapkan PPK BLU serta faktor determinan  apa yang mempengaruhi tingkat 
efisiensi telah menjadi isu penting yang menarik. Hal ini menjadi tugas yang 
menantang bagi peneliti untuk mengukur efisiensi dari perguruan tinggi karena 
fakta bahwa perguruan tinggi adalah organisasi yang kompleks yang 
memanfaatkan beberapa input untuk menghasilkan beberapa output. Pentingnya 
mengetahui seberapa besar efisiensi suatu BLU didasarkan pada bagaimana 
institusi tersebut mampu meningkatkan sejumlah output nya dengan hanya 
meningkatkan efisiensi tanpa harus menambah sumber daya lagi. Efisiensi dapat 
dikatakan sebagai salah satu faktor penting dalam penilaian kinerja suatu BLU 
sehingga masing-masing institusi akan dituntut untuk lebih efisien. Selain itu, 
dengan diketahuinya nilai efisiensi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
efisiensi dari suatu perguruan tinggi maka dapat digunakan sebagai alat evaluasi 
dan alat ukur untuk mengkaji BLU guna diperoleh tindakan apa yang dapat 
dilakukan terhadap perguruan tinggi yang belum efisien. 
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1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, 
maka rumusan masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian pada 
penelitian ini yaitu:  
1. Bagaimana peringkat perguruan tinggi negeri berstatus BLU berdasarkan 

nilai efisiensi teknis? 
2. Apakah ada pengaruh pendapatan non layanan terhadap efisiensi teknis 

perguruan tinggi yang berstatus BLU? 
3. Apakah ada pengaruh biaya layanan terhadap efisiensi teknis perguruan 

tinggi yang berstatus BLU? 
4. Apakah ada pengaruh kemandirian keuangan pada pemerintah terhadap 

efisiensi teknis perguruan tinggi yang berstatus BLU? 
 1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini yakni: 
1. Mengetahui peringkat perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU 

berdasarkan nilai efisiensi teknis dengan menggunakan pendekatan Data 
Envelopment Analysis (DEA). 

2. Untuk membuktikan pengaruh pendapatan non layanan terhadap efisiensi 
teknis perguruan tinggi yang berstatus BLU. 

3. Untuk membuktikan pengaruh biaya layanan terhadap efisiensi teknis 
perguruan tinggi yang berstatus BLU. 

4. Untuk membuktikan pengaruh kemandirian keuangan pada pemerintah 
terhadap efisiensi teknis perguruan tinggi yang berstatus BLU. 
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1.5.  Kontribusi Hasil Penelitian 
Kontribusi hasil penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoretis 
Hasil penelitian memberikan kontribusi secara teoretis terhadap 

pengembangan teori efisiensi khususnya pada sektor publik. Pengurangan biaya 
khususnya biaya layanan tidak serta merta akan meningkatkan efisiensi karena 
akan terkait dengan capaian output yang dihasilkan. Hasil penelitian juga 
memberi masukan dan referensi bagi penelitian yang akan datang terkait 
penggunaan metode DEA melalui asumsi Variable Return Scale dalam 
mengukur efisiensi teknis pada institusi publik terutama perguruan tinggi 
berstastus BLU. 
2. Secara Praktis 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian memberikan informasi yang tepat 
dalam pengambilan kebijakan manajemen dari tingkat efisiensi yang dimiliki 
melalui faktor-faktor determinan diantaranya aspek pendapatan non layanan, 
biaya layanan dan kemandirian keuangan yang secara signifikan berdampak 
pada efisiensi BLU. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai tolok ukur 
sejauh mana perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU bisa mencapai output 
yang dinginkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. 
3. Secara Kebijakan 

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini membantu Direktorat Pembinaan 
Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan merumuskan seperangkat 
aturan terkait kebijakan dalam penggunaan dana APBN/APBD dan dana PNBP. 
Selain itu, hasil penelitian dapat sebagai alat monitoring guna membina BLU 
untuk lebih baik lagi, khususnya pada perguruan tinggi yang kurang efisien. 


