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Abstrak — Perguruan Tinggi di Kabupaten Labuhanbatu  
masih banyak baik prodi maupun institusi yang 

memiliki akreditasi C. Ini membuktikan bahwa kinerja 
perguruan tinggi masih tergolong kurang optimal. 

Untuk itu dilakukan penelitian untuk melihat apakah 
GUG dan penggunaan teknologi informasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. 

Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan jennis penelitian asosiatif dengan jumlah 

responden adalah 64 pengurus harian dari 9 perguruan 
tinggi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji regresi linier berganda. Dimana sebelum 

melakukan uji regresi terlebih dahulu melakukan 
analisis asumsi klasik yang terdiri dari 1) uji normalitas, 

2) uji multikolinieritas, 3) uji heteroskedastisitas, dan 
4) uji autokorelasi. Setelah dilakukan uji asumsi klasik 

langkah berikutnya adalah uji hipotesis dengan 
mengggunakan persamaan 1) uji parsial (uji t), 2) uji F 

dan 3) uji Determinasi.  Hasil analisis menunjukkan 
bahwa ada pengaruh secara simultan yag positif dan 

signifikan antara GUG dan penggunaan TI terhadap 
kinerja perguruan tinggi dengan nilai Fhitung sebesar 

212.987 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.000 nilai 
Fhitung (212.987) > Ftabel (4.26) dan nilai sig lebih kecil 

dari nilai probabilitas 0.05 atau nilai 0.000 < 0.05. 
sedangkan secara parsial terlihat ada pengaruh yang 

positif da signifikan antara GUG dengan kinerja 
perguruan tinggi yang dapat dilihat dari hasil uji t1 

terdapat nilai sig 0.000. nilai sig lebih kecil dari nilai 
probabilitas 0.05 atau nilai 0.000 < 0.05, maka H1 

diterima dan H0 ditolak. Variabel X1 mempunyai nilai 
thitung > ttabel yakni 8.749 > 1.83. sedangkan penggunaan 

TI tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 
perguruan tinggi ini terlihat dari hasil nilai sig untuk 
penggunaan t2 (X2) adalah 0.175 nilai sig lebih besar 

dari nilai probabilitas 0.05 atau nilai 0.175 < 0.05, maka 
H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel X2 mempunyai 

nilai thitung < ttabel yakni 1.536 < 1.83.  dengan nilai 
persamaan Y = (0.703) + 0.388X1 + 0.161X2 + e 

 
Kata Kunci — Good University Governance (GUG), 

Penggunaan Teknologi Informasi, Kinerja Perguruan 
Tinggi 

I. PENDAHULUAN 

Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari 

perguruan tinggi dapat dilihat dari tingkat kinerja perguruan 
tinggi tersebut. Tolak ukur kinerja perguruan tinggi adalah 

tingkat akreditasi perguruan tinggi tersebut. Seiring dengan 
semakin maraknya tentang isu akreditasi, juga berdampak pada 

penerimaan mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi. Saat ini 
beberapa perguruan tinggi yang ada di Labuhanbatu masih 

memiliki tingkat akreditasi yang dalam kategori C, akreditasi 

tersebut tidak hanya pada seluruh program studinya, tapi juga 
akredita institusi perguruan tinggi tersebut.  

Dalam menghadapi situasi tersebut diperlukan suatu 
tindakan nyaa dalam melakukan perubahan dan reformasi 

penyelenggaraan perguruan tinggi, Satu elemen penting yang 
menjadi fokus reformasi pendidikan tinggi didunia saat ini adalah 

university governance yang praktik baiknya (best practices) sering 
disebut good university governance (GUG). Pertemuan international 

Association of  University Governing Bodies tahun 2008 menegaskan 
perlunya institusi secara berkelanjutan meningkatkan tata 

pemerintahan (governance)-nya dan menyelaraskan model tata 
pemerintahan dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi. 

Konsep Good Universiy Governance merupakan turunan dari konsep 
tata kelola kepemerintahan yang biasa dikenal dengan istilah good 

governance. Pendidikan tinggi dapat digolongkan sebagai sebuah 
publics goods maupun private goods. Hal ini menunjukkan 

bagaimana seharusnya perguruan tinggi mampu menempatkan 
dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan Negara (Ali 

Hanapiah Muhi, 2011). Peraturan DIKTI menjelaskan bahwa 
prinsip good university governance terdiri atas : a. Transparansi, b. 

Akuntabilitas, c. Responsibility, d. Independensi, e. Fairness, f. 
Penjaminan mutu dan relevansi, g. Efektivitas dan efisiensi, h. 

Nirlaba.  
Penerapan prinsip-prinsip good university governance di 

berbagai perguruan tinggi yang ada di Labuhanbatu saat ini 
memang dirasakan masih kurang maksimal pelaksanaannya oleh 

pihak manajemen, dimana ketika ada penilaian dari BAN_PT pada 
suatu kegiatan visitasi akreditasi pihak manajemen PT merasakan 

bahwa memang kondisi inilah yang membuat P kesulitan untuk 
mendapatkan nilai Akreditasi sesuai yang diharapkan. Sebab jika 

penerapan prinsip-prinsip GUG di lingkungan PT diterapkan dengan 
baik seharusnya dapat mendorong seluruh instansi atau unit yang 

ada di PT bekerja sesuai dengan TUPOKSI nya yang selanjutnya 
akan memudahkan PT dalam melakukan evaluasi dan menyusun 

rencana strategis (RENSTRA) PT. Faktanya di beberapa PT yang 
ada di Labuhanbatu masih sering terjadi dimana setiap unit tidak 
menjalankan tupoksinya sebagaimana mestinya sehingga terjadi 

penggunaan anggaran perguruan tinggi yang bermasalah. Ini dapat 
terlihat dengan memperhatikan total dana penerimaan yang 

diperoleh perguruan tinggi sering kali dialokasikan ke tempat-
tempat yang tidak sesuai, sehingga ketika pelaksanaan akreditasi 

terjadi masih banyak sarana dan prasarana penunjang kegiatan 
akademik yang harus ditingkatkan namun kondisi keuangan tidak 

mencukupi untuk memenuhi hal tersebut. Contoh lain adalah dalam 
peningkatan kualitas SDM, seringkali idak ada alokasi dana yang 

cukup untuk melakkan kegiatan pelatihan-pelatihan bidang 
keahlian dan profesional dosen serta lainnya.  

Selain dari penerapan prinsip-prinsip GUG diperguruan 
tinggi untuk  pencapaian kinerja perguruan tinggi yang lebih baik 

dan efekif, salah satu cara yang diperlukan adalah penggunaan 
teknologi informasi. Tharom, Dinata dan Xerandy (2002 : 52) 

bahwa secara harfiah, teknologi informasi adalah bidang teknologi 
yang berhubungan dengan penyediaan dan penyebaran informasi. 

Jadi disini teknologi komunikais komputer dan jaringan komputer 
adalah salah satu bagian dari teknologi informasi. Dari hasil 
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pengamatan di perguruan tinggi yang ada di Labuhanbatu, 

penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan administrasi, 
akademik maupun non akademik belum optimal. Ada beberapa PT 

yang masih belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi 
secara optimal. Misal dalam bidang administrasi seperti SIAKAD 

(Sistem Infrmasi Akademik) yang dapat digunakan mahasiswa 
untuk memperoleh informasi nilai maupun kartu rencana studi, 

selain itu masih ada PT yang belum memiliki website resmi yang 
menjadi sumber informasi bagi khalayak ramai untuk mengetahui 

perihal tentang PT, sistem jurnal on-line sehingga hasil penelitian 
mahasiswa dan dosen lebih meningkat dan lain-lain. Dari 

penjabaran tersebut terlihat bahwa dengan adanya teknologi 
informasi yang diaplikasikan dalam berbagai sistem informasi dapat 

mendukung pengelolaan sumber daya manusia. Aktivitas-aktiivitas 
pekerjaan agar lebih efektif dan saling terintegrasi, serta untuk 

menghasilkan produktivitas yang baik untuk mencapai tujuan PT 
sebagai organisasi.  

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi tujuan dari 
peneliian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang 

pengaruh GUG terhadap kinerja perguruan tinggi yang ada di 
Labuhanbatu, 2) untuk mengetahui dan menganaliisis tentang 
pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja 

perguruan tinggi yang ada di Labuhanbatu, 3) pengaruh GUG dan 
penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Perguruan Tinggi 

yang ada di Labuhanbatu. Sedangkan manfaat dari penelitian ini 
adalah untuk mendorong perguruan tinggi yang ada untuk dapat 

menganalisis kembali tata kelola universitas dalam 
menyelenggarakantri dharma perguruan tinggi dalam 

mengimplementasikan prinsip-prinsip GUG di lingkungan PT, selain 
itu untuk lebih mempertimbangkan dan mengoptimalkan  

penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung penerapan 
prinsip-prinsip GUG dalam upaya meningkatkan kinerja perguruan 

tinggi yang ditandai dengan meningkatnya akreditasi baik program 
studi maupun institusi (APT). 

Kinerja perguruan tinggi adalah sebuah pengukuran baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif tentang seluruh kegiatan 

perguruan tinggi maupun tiap bagian atau tiap sub bagian dalam 
perguruan tinggi. Menurut BAN-PT (2010) terdapat 5 dimensi 

untuk pengukuran kinerja perguruan tinggi yaitu 1) kinerja mutu 
layanan akademik, 2) kinerja mahasiswa, 3) kinerja riset, 4) kinerja 

sumber daya manusia, 5) kinerja keuangan. 
Good University Governance adalah penerapan prinsip-

prinsip dasar konsep good governance dalam sistem dan proses 
governance pada institusi perguruan tinggi, melalui berbagai 

penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus 
dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara 

khusus dan pendidikan secara umum (Wijatno, 2009). Penerapan 
GUG di Indonesia menurut peraturan DIKTI (2010) yaitu 1) 

transparansi, 2) akuntabiitas, 3) responsibility, 4) independensi, 5) 
fairness, 6) penjaminan mutu dan relevansi, 7) efektifitas dan 

efisiensi, dan 8) Nirlaba. 
Penggunaan teknologi informasi adalah manfaat yang 

diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan 
tugasnya atau perlaku dalam menggunakan teknologi pada saat 

melakukan pekerjaan (Thomson et. Al dalam Chintya, 2015). 
Indikator yang digunakan adalah 1) keterbukaan, 2) kemudahan 

penggunaan, 3) kelengkapan aplikasi dengan kebutuhan, 4) 
kelengkapan data dan informasi yang diperlukan dan 5) tingkat  

kebenaran data. 
Berdasarkan analisa diatas kerangka konseptual dalam 

penelitian ini adalah : 

 
 
Sehingga hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 1) ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial 
antara Good University Governance terhadap kinerja perguruan 

tinggi di Labuhanbatu, 2) ada pengaruh yang positif dan signifikan 
secara parsial penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja 

perguruan tinggi di Labuhanbatu, 3) ada pengaruh yang positif dan 
signifikan secara simultan antara good university governance dan 

penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja perguruan tinggi di 
Labuhanbatu. 

II. METODE PENELITIAN (HEADING 1) 

Isi dari metode penelitian adalah antara lain 
pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan jennis penelitian 
asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih (Ade Djohar Mauridi, 
2014). 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PT di  
Kabupaten Labuhanbatu yang berjumlah 10 perguruan 

tinggi, dengan responden yang ditetapkan adalah pimpinan 
atau setingkat manajerial yang memimpin atau 
membawahi seluuruh/satuan unit organisasi di lingkungan 

PT yang terdiri dari Pimpinan peruruan tinggi (Rektor) 
atau setingkat dengannya, Dekan Fakultas, Ketua Program 
Studi, Ketua SPMI dan Kepala IT yang disesuaikan dengan 

penyebutan pada masing-masing perguruan tinggi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi 
sehingga disebut penelitian ini sebagai sampel jenuh. 

Berdasarkan hasil penyebaran angket satu perguruan 
tinggi tidak memberikan izin penelitian sehingga yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 9 perguruan 

tinggi. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket GUG, angket penggunaan TI dan 

angket kinerja perguruan tinggi yang telah diuji validitas 
dan reliabilitasnya.  Setiap pernyataan yang akan diukur 
dengan Skala likert 1-5 sebagai berikut: 

Skala Likert Bobot 

Sangat Setaju (SS) 5 

Setuju (S) 4 
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Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji regresi linier berganda. Dimana sebelum melakukan uji 
regresi terlebih dahulu melakukan analisis asumsi klasik yang 
terdiri dari 1) uji normalitas, 2) uji multikolinieritas, 3) uji 

heteroskedastisitas, dan 4) uji autokorelasi. Setelah dilakukan uji 
asumsi klasik langkah berikutnya adalah uji hipotesis dengan 

mengggunakan persamaan 1) uji parsial (uji t), 2) uji F dan 3) uji 
Determinasi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang 

diperoleh dan pembahasan. 

A. Hasil Penelitian 

1) Hasil Uji Deskriptif 

a. GUG 
Hasil analisis dekriptif untuk variabel GUG 

diperoleh nilai minimum sebesar 137; dan nilai 
maksimum sebesar 199; mean sebesar 163.19 dan 
standar deviasi (SD) 23.29. Selanjutnya data GUG 

di kategorikan dengan menggunakan skor rerata 
(M) dan simpangan baku (SD). Jumlah butir 
pertanyaan untuk dimensi GUG yang masing-
masing mempunyai skor 1, 2, 3, 4 dan 5. 

Kategorisasi untuk dimensi GUG disajikan pada 
tabel berikut ini: 
 

Tabel 4.1 Kategorisasi Variabel GUG 

Kategori Interval Skor 
Fre 

kuensi 
Persentase 

(%) 

Tinggi X ≥ 186 2 22.22% 

Sedang 140 ≤ X < 186 6 66.67% 

Rendah X < 140 1 11.11% 

Jumlah 9 100% 

Sumber : Data Primer 2018 

 
Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 
sampel memberikan penilaian terhadap variabel 

GUG dalam kategori sedang yaitu sebanyak 6 PT 
(66.67%) dan sampel yang memberikan penilaian 
terhadap variabel GUG dalam kategori rendah 

yaitu sebanyak 1 PT (11.11%) yaitu Universitas 
Awashliyah Labuhan Batu, hanya saja kampus atau 
perguruan tinggi yang masih memiliki tingkat 

penerapan GUG dalam kategori sedang tetap 
harus lebih diperhatikan agar meningkatkan 
penerapan GUG dalam perguruan tinggi mereka 

yaitu perguruan tinggi STIH Labuhan Batu, 
STIPPER Labuhan Batu, AMIK Labuhan Batu, 
STITA Labuhan Batu, Universitas Islam Labuhan 

Batu dan Akbid Labuhan Batu. 
 

b. Penggunaan TI 
Hasil analisis dekriptif untuk variabel penggunaan 
TI diperoleh nilai minimum sebesar 60; dan nilai 

maksimum sebesar 87; mean sebesar 74.65 dan 

standar deviasi (SD) 9.847. Selanjutnya data 
penggunaan TI di kategorikan dengan 
menggunakan skor rerata (M) dan simpangan baku 

(SD). Jumlah butir pertanyaan untuk dimensi 
Penggunaan TI yang masing-masing mempunyai 
skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Kategorisasi untuk dimensi 
Penggunaan TI disajikan pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.2 Kategorisasi Variabel Penggunaan TI 

Kategori Interval Skor 
Fre 

kuensi 
Per 

sentase (%) 

Tinggi X ≥ 85 1 11.11% 

Sedang 65 ≤ X < 85 6 66.67% 

Rendah X < 65 2 22.22% 

Jumlah 9 100% 

Sumber : Data Primer 2018 
 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 
sampel memberikan penilaian terhadap variabel 
Penggunaan TI dalam kategori sedang yaitu 
sebanyak 6 PT (66.67%) dan sampel yang 

memberikan penilaian terhadap variabel 
Penggunaan TI dalam kategori rendah yaitu 
sebanyak 2 PT (22.22%) yaitu Universitas 

Alwashliyah Labuhan Batu dan Universitas Islam 
Labuhan Batu. 

c. Kinerja PT 
Hasil analisis dekriptif untuk variabel kinerja PT 
diperoleh nilai minimum sebesar 62; dan nilai 
maksimum sebesar 90.50; mean sebesar 76.08 

dan standar deviasi (SD) 10.53. Selanjutnya data 
kinerja PT di kategorikan dengan menggunakan 
skor rerata (M) dan simpangan baku (SD). Jumlah 

butir pertanyaan untuk variabel kinerja PT yang 
masing-masing mempunyai skor 1, 2, 3, 4 dan 5. 
Kategorisasi untuk variabel kinerja PT disajikan 

pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 4.3 Kategorisasi Variabel kinerja PT 

Kategori 
Interval 

Skor 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Tinggi X ≥ 87 1 11.11% 

Sedang 
65 ≤ X 
< 87 

6 66.67% 

Rendah X < 65 2 22.22% 

Jumlah 9 100% 

Sumber : Data Primer 2018 

 
Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 
sampel memberikan penilaian terhadap variabel 

kinerja PT dalam kategori sedang yaitu sebanyak 6 
PT (66.67%) dan sampel yang memberikan 
penilaian terhadap variabel kinerja PT dalam 

kategori rendah yaitu sebanyak 1 PT (11.11%) 
yaitu Universitas Alwashliyah Labuhan Batu. 
 

2) Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
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Hasil uji normalitas untuk masing-masing dimensi 

dan variabel penelitian sebagai berikut: 
 
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Signifikansi Keteragan 

GUG (X1) 0.711 > 0.05 Normal 

Penggunaan TI (X2) 0.792 > 0.05 Normal 

Kinerja PT (Y) 0.859 > 0.05 Normal 

 

Hasil uji normalitas diatas dapat dketahui bahwa 
semua variabel penelitian mempunyai nilai 
signifikansi lebih besar dari 0.05 pada (sig > 0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian 
berdistribusi normal. 
Sedangkan untuk melihat apakah distribusi ketiga 
data variabel dependent terhadap variabel 

independet untuk melihat normalitas data 
sebelum dilakukan uji regresi linier berganda, dari 
hasil analisis data residu diperoleh data sebagai 

berikut: 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Dari data diatas diperoleh nilai signifikansi adalah 

0.926 > 0.05, sehingga dapat dipastikan bahwa 
data tersebut normal sehingga dapat dilakukan uji 
analisis regresi berganda. 

 

b. Uji Multikolinieritas 
Hasil uji multikolinieritas untuk model regresi 
pada penelitian ini disajikan pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas 

Sumber : Data Primer 2018 
 
Dari tabel diatas terlihat bahwa semua Variabel 

yaitu GUG dan Penggunaan TI mempunyai nilai 
toleransi diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. 

 
c. Uji Heteroskedatisitas 

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas 
terhada model regresi pada penelitian ini. 

 

Tabel 4.6 Hasil uji Heterskedastisitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 

GUG 
0.590 > 

0,05 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Penggunaan 
TI 

0.835 > 
0.05 

Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel 
GUG dan Penggunaan TI mempunyai nilai 

signifikansi lebih besar dari 0.05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian 
ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
d. Uji Autokorelasi 

 
 
 
 
 
Berdasarkan output diatas, diketahui nilai DW 

2.520 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan 
dengan nilai table signifikansi 5%, jumlah sampel N 
= 9 dan jumlah variael independen 2 (K= 2) = 2.9 

maka diperoleh nilai du 1.699 
Nilai DW 2.520 lebih besar dari batas (du) yakni 
1.699 dan kurang dari (4-du) 4 – 1.699 = 2.301 < 

2.520 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat autokorelasi. 

 

3) Hasil Uji Hipotesis 
a. Uji Regresi 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh rumus regresi seagai 
berikut: 

Y = (0.703) + 0.388X1 + 0.161X2 + e 
Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut: 
 

a. Konstanta (a) 
Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) 
maka nilai variabel terikat (beta) sebesar (0.703). 

b. GUG (X1) terhadap Kinerja PT (Y) 
Nilai koefesien GUG untuk variabel X1 sebesar 0.388. 
hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan GUG satu 

satuan maka variabel beta (Y) akan naik sebesar 0.388 
dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain 
(penggunaan TI) dari model regresi adalah tetap 

c. Penggunaan TI (X2) terhadap Kinerja PT 

Dimensi Tolerance VIF Keterangan 

GUG 0.240 > 0.1 
4.163 < 

10 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Pengguna
an TI 

0.240 > 0.1 
4.163 < 

10 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Con

stant) 
,703 3,891 

 
,181 ,863 

X1 ,388 ,044 ,859 8,749 ,000 

X2 ,161 ,105 ,151 1,536 ,175 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize
d Residual 

N 9 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 0E-7 
Std. 

Deviation 
1,24048018 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,182 
Positive ,182 
Negative -,107 

Kolmogorov-Smirnov Z ,547 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,926 

 

Model Summaryb 

Model Durbin-Watson 

1 2,520a 

 

 

 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

5 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

Nilai koefesien penggunaan TI (X2) sebesar 0.161. hal ini 

berarti mengandung arti bahwa setiap kenaikan 
penggunaan TI (X2) satu satuan maka variabel beta 
(kinerja PT) akan naik sebesar 0.161 dengan asumsi 

bahwa variabel bebas yang lain (GUG) dari model regresi 
adalah tetap. 
Dari nilai Adjusted R Square sebesar 0.981 atau 98.10%, 
angka ini menunjukkan bahwa dimensi GUG (X1), 

Penggunaan TI (X2) memberikan kontribusi terhadap 
kinerja perguruan tinggi (Y) sebesar 98.10%. Dari hasil 
analisis ini juga diketahui bahwa variabel bebas (X) yang 

paling berpengaruh (berpengaruh dominan) terhadap 
kinerja perguruan tinggi (Y) adalah variabel GUG sebesar 
0.388 atau sebesar 38.80% yang merupakan beta terbesar 

dibandingkan dengan beta lainnya, yaitu variabel 
penggunaan TI  sebesar 0.161 atau 16.10%. 

 

b. Uji F 

Untuk analisisnya dari output SPSS dapat dilihat dari tabel 

ANOVA dibawah ini 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regres
sion 

873,982 2 436,991 212,987 ,000b 

Residu
al 

12,310 6 2,052 
  

Total 886,292 8    

 

Dari tabel diatas dapat diperoleh nilai Fhitung sebesar 
212.987 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.000 nilai Fhitung 

(212.987) > Ftabel (4.26) dan nilai sig lebih kecil dari nilai 
probabilitas 0.05 atau nilai 0.000 < 0.05 maka Ha 
diterima, berarti secara bersama-sama (simultan) GUG 

dan Penggunaan TI berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja sebuah perguruan tinggi. 

 

c. Uji t 

Analisis uji t juga dilihat dari tabel “coefficient” dibawah 

ini: 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Co
nsta
nt) 

,703 3,891 
 

,181 ,863 

X1 ,388 ,044 ,859 8,749 ,000 

X2 ,161 ,105 ,151 1,536 ,175 

a. Dependent Variable: Y 

Terlihat pada kolom coeffecient model 1 terdapat nilai sig 

0.000. nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 atau 
nilai 0.000 < 0.05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. 
Variabel X1 mempunyai nilai thitung > ttabel yakni 8.749 > 

1.83. jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki 
kontribusi terhadap Y secara parsial. Nilai t1 positif 

menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan 

yang searah dengan Y, dengan kata lain Good university 
governance secara parsial memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja sebuah perguruan tinggi. 

Sedangkan pada nilai sig untuk penggunaan t2 (X2) adalah 
0.175 nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau 
nilai 0.175 < 0.05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. 
Variabel X2 mempunyai nilai thitung < ttabel yakni 1.536 < 

1.83. jadi dapat disimpulkan bahwa pengggunaan 
teknologi informasi secara parsial tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sebuah 

perguruan tinggi. 

d. Uji D 

Untuk analisisnya dengan menggunakan output SPSS pada 
tabel model summary dibawah ini: 
 

 
 
Berdasarkan tabel model summary dapat disimpulkan 

bahwa GUG dan penggunaan TI berpengaruh sebesar 
98.60% terhadap kinerja perguruan tinggi, sedangkan 
1.40% dipengaruh oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

B. Pembahasan 
1) Pengaruh GUG terhadap Kinerja 

Perguruan Tinggi 

Hasil analisis deskriptif pengaruh GUG 
terhadap kinerja perguruan tinggi di Kabupaten 
Labuhan Batu menunjukkan adanya sebaran yang 

variatif. Diketahui bahwa 22,22% atau sebanyak 2 
perguruan tinggi memiliki penerapan GUG yang 
tinggi, 66,67% atau sebanyak 6 perguruan tinggi 

pada kategori sedang, dan 11,11% atau 1 perguruan 
tinggi pada kategori rendah dalam penerapan GUG. 

Berdasarkan analisis statistik regresi antara 

GUG dengan kinerja perguruan tinggi diperoleh 
koefisien derajat determinasi (r2) = 0,9801. Hal ini 
menunjukkan bahwa GUG memberikan sumbangan 

sebesar 98,01% terhadap kinerja perguruan tinggi di 
Labuhan Batu.  

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa 
GUG memberikan pengaruh yang besar terhadap 

tingkat pencapaian kinerja perguruan tinggi di 
Labuhan Batu. Jika GUG diterapkan dengan dengan 
baik, maka kinerja perguruan tinggi secara global 

akan meningkat, visi misi PT akan dapat di capai 
dengan lebih mudah sesuai harapan seluruh 
stakeholder. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Mulyadi, (2001) yang menyatakan bahwa Kinerja 
adalah penentuan secara periodic efektivitas 
operasional organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan 
criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam institusi PT, GUG mempunyai 

peranan yang sangat vital. Prinsip - prinsip GUG 
merpakan salah satu aspek penting yang menjadi 
tolak ukur keberhasilan perguruan tinggi dewasa ini¸ 

GUG sebagaimana penjelasan UU No 12 tahun 
2012 tentang pendidikan tinggi telah menjelakan 
secara rinci tentang tata kelola perguruan tinggi dan 

prinsip – prinsip yang diharuskan untuk dipedomani 

Mod
el 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 ,993a ,986 ,981 1,432 
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dalam pengelolaan peguruan tinggi (prinsip-prinsip 

GUG). GUG merupakan suatu sistem yang 
berfungsi untuk mengarahkan, mengevaluasi dan 
mengendalikan organisasi baik secara internal 

maupun eksternal dalam upaya meningkatkan 
kinerja perguruan tinggi. 

Temuan tesebut menegaskan temuan Beth 
dan Yarbrough (1999), dan Darmawati et al. (2004) 

yang membuktikan adanya hubungan antara 
governance dengan kinerja yang didukung oleh 
kajian Kyriakopoulos et al. (2004), Chang et al. 

(2010), MartinezCampillo dan Fernandez-Gago 
(2010). Pada setting perguruan tinggi hasil tersebut 
mendukung temuan Muhi (2010), Amilin (2016). 

Hasil  tersebut menegaskan bahwa pengaruh GUG 
terhadap kinerja dapat dilihat dari kinerja PT. Hasil 
tersebut mementahkan temuan Meznar dan 

Johnson (2005), yang justru menunjukkan tidak ada 
hubungan yang jelas antara struktur governance 
dengan kinerja. Dengan demikan dapat dikatakan 

semakin baik GUG maka Kinerja Perguruan Tinggi 
semakin baik pula. Jadi, dapat dikatakan hasil 
penelitian ini membuktikan hipotesis yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh GUG terhadap 
kinerja perguruan tinggi. 
 

2) Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap 
Kinerja Perguruan Tinggi 

Hasil analisis deskriptif pengaruh 

penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja 
perguruan tinggi di Kabupaten Labuhan Batu 
diketahui bahwa terdapat 22,22% atau sebanyak 2 
perguruan tinggi masih dalam kategori rendah pada 

penggunaan tekonogi informai, 66,67% atau 
sebanyak 6 perguruan tinggi pada kategori sedang, 
dan 11,11% atau 1 perguruan tinggi pada kategori 

tinggi.  
Berdasarkan analisis statistik regresi antara 

penggunaan teknologi informasi dengan kinerja 

perguruan tinggi diperoleh koefisien derajat 
determinasi (r2) = 0,8082. Hal ini menunjukkan 
bahwa penggunaan teknologi informasi memberikan 

sumbangan sebesar 80,82% terhadap kinerja 
perguruan tinggi di Labuhan Batu.  

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa 

penggunaan teknologi informasi memberikan 
pengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi di 
Labuhan Batu, hanya saja penggunaan TI sebaiknya 

menjadi pendukung untuk meningkatkan 
pelaksanaan faktor – faktor lain yang mempengaruhi 
kinerja PT. Pengggunaan TI jika berdiri sendiri tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
PT, seperti yang ditunjukkan pada tabel uji t dengan 
nilai X2 = 0,175 > 0.05. Hal ini sejalan dengan 

penellitian yang dilakukan Harjanto Prabowo, dkk 
(2004) yang menguji tentang Pengaruh Penggunaan 
Teknologi dan Sistem Informasi, Sistem Penjaminan 
Mutu, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Manajemen Perguruan Tinggi dengan temuan bahwa 
jika dilihat dari hasil uji korelasi, dari 3 variabel 

hanya 2 yang mempunyai korelasi signifikan dengan 

kinerja manajemen perguruan tinggi, yaitu sistem 
manajemen mutu dan budaya organisasi. 

Penggunaan TI akan kurang optimal jika 

tidak di dasari dengan konsep yang jelas dan 
terukur. Konsep yang jelas dan terukur akan 
membantu pengoptimalan penggunaan TI dalam 
meningkatkat kinerja perguruan tinggi, dengan 

artian bahwa tanpa konsep / acuan yang jelas fungsi 
dari penggunaan TI tidak akan optimal dalam 
mendorong peningkatan kinerja perguruan tinggi. 

3) Penngaruh GUG dan Teknologi Informasi 
terhadap Kinerja Perguruan Tinggi 

Secara simultan ada pengaruh yang 

signifikan antara GUG dan penggunaan teknologi 
informasi terhadap kinerja perguruan tinggi di 
wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikannsi regresi berganda GUG  
(X1) dan penggunaan TI (X2) terhadap  kinerja 
perguruan tinggi (Y) = 0.000 < 0.05. Artinya secara 

simultan ada pengaruh signifikan antara GUG  (X1) 
dan penggunaan teknologi informasi (X2) terhadap 
kinerja perguruan tinggi. Selanjutnya, sumbangan 

efektif GUG dan penggunaan teknologi informasi 
terhadap kinerja perguruan tinggi dapat dilihat dari 
persamaan regresi Y = 0.703 + 0.388X1 + 0.161X2. 

Hasilnya menunjukkan bahwa GUG memiliki 
sumbangan efektif sebesar 38.80% Artinya, jika 
GUG ditingkatkan sebesar 1, sedangkan penggunaan 

teknologi informasi nilainya tetap, maka kinerja 
perguruan tinggi juga akan meningkat sebesar 0.388, 
hal ini karena koefesien bernilai positif. Kemudian 
penggunaan teknologi informasi memiliki 

sumbangan efektif sebesar 16.10%  Artinya, jika 
penggunaan teknologi informasi ditingkatkan 
sebesar 1, sedangkan nilai GUG  tetap, maka kinerja 

perguruan tinggi juga akan naik sebesar 0.161.  
Dalam penelitian ini GUG dan pengunaan TI secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja sebuah perguruan tinggi. Hal ini 
selaras dengan apa yang di jabarkan sebelumnya 
bahawa GUG akan jauh lebih efektik penerapannya 

jika di dukung dengan pengguaan TI dalam 
meningkatkan kinerja perguruan tinggi. 

Hasil amatan peneliti di lapangan melihat 

bahwa perguruan tinggi dengan pelaksanaan GUG 
yang lebih baik, yang dibuktikan dengan tingkat 
akreditasi yang baik ( Akreitasi B ) didukung oleh 

penggunaan teknologi informai yang lebih baik juga, 
jika dibandingkan dengan perguruan tinggi yang 
memiliki akreditasi yang lebih rendah. Hal ini 

membuktikan adanya korelasi yang saling terkait 
antara pelaksanaan GUG dan Teknologi Informasi 
yang digunakan dalam meningkatkan Kinerja 

Perguruan Tinggi khususnya di Labuhan Batu, 
dengan kata lain pelaksanaan prinsip – prinip GUG 
akan jauh lebih baik dan efektif jika di dukung oleh 
penggunaan teknologi infomasi yang up to date, dan 

penggunaan teknologi informasi akan jauh lebih 
efektif jika telah ada sistem atau role control yang 
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mengarahkan sistem dalam mencapai apa yang akan 

dituju. 
 

IV. KESIMPULAN 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a) Tingkat penerapan sistem GUG di Perguruan Tinggi 

yang ada di Labuhanbatu  tergolong sedang. Hal ini 

didasarkan pada persepsi responden tentang 
penerapan GUG di Perguruan tinggi masing-masing, 
diketahui dari 9 sampel perguruan tinggi  yang ada, 

pada kategori tinggi ada 2 PT (22.22%), berada pada 
kategori sedang ada 6 PT (66.67%) dan 1 PT (11.11 
%) yang memiliki penerapan GUG yang berada pada 

kategori rendah.  
b) Tingkat penggunaan teknologi informasi di perguruan 

tinggi Labuhanbatu tergolong sedang. Hal ini 

didasarkan pada persepsi responden tentang 
penggunaan teknologi informasi yang ada di 
perguruan tinggi masing-masing, diketahui dari 9 

sampel yang diuji  yang berada pada kategori tinggi  
ada 1 PT (11.11%), menyatakan sedang ada 6 PT 
(66.67%) dan 2 PT (22.22%) menyatakan pandangan 

bahwa penggunaan teknologi informasi yang 
diterapkan di perguruan tinggi berada pada kategori 
rendah. 

c) Tingkat kinerja perguruan tinggi di wilayah 
Labuhanbatu tergolong sedang. Hal ini didasarkan 
pada persepsi responden tentang kinerja perguruan 

tinggi mereka masing-masing, diketahui dari 9 
perguruan tinggi yang berada pada kategori tinggi  ada 
1 PT (11.11%), menyatakan sedang ada 6 PT (66.67%) 
dan 2 PT  (22.22%) menyatakan memiliki kinerja 

perguruan tinggi yang masih dalam kategori rendah.  
d) Secara parsial ada pengaruh yang signifikan GUG 

terhadap kinerja perguruan tinggi di Kabupaten 

Labuhanbatu. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikansi uji t variabel GUG  (X1) terhadap kinerja 
perguruan tinggi (Y) = 0.000 < 0.05. Artinya secara 

parsial ada pengaruh signifikan antara GUG terhadap 
kinerja perguruan tinggi. Selanjutnya, sumbangan 
efektif  GUG  terhadap kinerja perguruan tinggi 

sebesar = 38.80% (Y = 0.703 + 0.388X1). Artinya jika 
penerapan sistem tata kelola (Good University 
Governance) semakin ditingkatkan dengan skor 

meningkat 1, maka kualitas kinerja perguruan tinggi 
juga akan meningkat naik dengan skor sebesar 0.388. 

e) Secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara penggunaan teknologi informasi terhadap 
kinerja perguruan tinggi di Kabupaten Labuhanbatu. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi dari hasil uji 

parsial (uji t)  pada variabel penggunaan teknologi 
informasi (X2) terhadap kinerja perguruan tinggi  (Y) 
= 0.175 > 0.05. Artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara penggunaan teknologi informasi  
terhadap kinerja perguruan tinggi jika di uji secara 
parsial.  

f) Secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara 

GUG dan penggunaan teknologi informasi terhadap 

kinerja perguruan tinggi di wilayah Kabupaten 

Labuhanbatu. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikannsi regresi berganda GUG  (X1) dan 
penggunaan TI (X2) terhadap  kinerja perguruan 

tinggi (Y) = 0.000 < 0.05. Artinya secara simultan ada 
pengaruh signifikan antara GUG  (X1) dan 
penggunaan teknologi informasi (X2) terhadap kinerja 
perguruan tinggi. Selanjutnya, sumbangan efektif GUG 

dan penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja 
perguruan tinggi dapat dilihat dari persamaan regresi 
Y = 0.703 + 0.388X1 + 0.161X2. Hasilnya 

menunjukkan bahwa GUG memiliki sumbangan 
efektif sebesar 38.80% Artinya, jika GUG ditingkatkan 
sebesar 1, sedangkan penggunaan teknologi informasi 

nilainya tetap, maka kinerja perguruan tinggi juga akan 
meningkat sebesar 0.388, hal ini karena koefesien 
bernilai positif. Kemudian penggunaan teknologi 

informasi memiliki sumbangan efektif sebesar 16.10%  
Artinya, jika penggunaan teknologi informasi 
ditingkatkan sebesar 1, sedangkan nilai GUG  tetap, 

maka kinerja perguruan tinggi juga akan naik sebesar 
0.161.  

g) Besarnya pengaruh GUG dan penggunaan teknologi 

informasi terhadap kinerja perguruan tinggi dilihat 
dari nilai determinan yaitu sebesar 98.60%. Artinya 
ada sekitar 1.40 % (100% – 98.60% = 1.40%) faktor 

lain di luar GUG dan penggunaan teknologi informasi 
dalam mempengaruhi kinerja sebuah perguruan tinggi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Agustina, Sri. 2013, Implementasi Prinsip-Prinsip Good University 

Governance Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran Berbasis 

Kinerja (Studi Kasus Di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Surakarta : Thesis tidak diterbitkan. 

[2] Ali Hanafiah, Muhi. (2011)’ Membangun Good University 
Governace pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Institute 

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, 2010. 

[3] Ali Muktiyanto. 2018. Good University Governance dan Kinerja 

Perguruan Tinggi. Tidak diterbitkan. 

[4] Ali Muktiyanto. (2016). Good University Governance Dan Kinerja 
Program Studi: Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen, 

Teknik Manajemen, dan Pilihan Prioritas Strategi Sebagai Model 

Mediasi Fit. PPIA FEB, , UI.Depok. Juli 2016. 

[5] Ali Muktiyanto. 2014. Pengaruh Good University Governance dan 

Strategi Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. Laporan Penelitian 

Disertasi Doktor. Universitas Terbuka. 

[6] M. Anwar, dan Pratolo, (2012). Penerapan Model Tata Kelola 

Keuangan Perguruan Tinggi Yang Baik Untuk Mewujudkan Good 
University Governace (Study Pada PTM se Indonesia)  Jurnal 

Akuntansi dan Investasi UMY,  Yogyakarta, 2012. 

[7] Arikunto, Suharsini (2012). Prosedur Penelitian, Jakarta Rineke 

Cipta. 

[8] Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). 2010. 

Akreditasi Program Studi Sarjana (S1) PTTJJ-Buku VIA: Matriks 
Penilaian Borang Akreditasi dan Evaluasi Diri Program Studi. 

Jakarta. 

[9] Besanko, David, Dranove David, and Shanley Mark (2000). 

Economics of Strategy. John Wiley & Sons.   

[10] Callo, Jack D. 1996. Competitive Advantage Through Information 

Technology. Singapore: McGraw Hill. 

[11] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2008. Implementasi Sistem 

Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Departemen Pendidikan 

Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

[12] Fielden, John. 2008. Global Trends In University Governance. 

Education Working Paper Series. World Bank. Washington, DC. 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

8 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

[13] Haranto Prabowo, dkk (2004). Studi Tentang Pengaruh 
Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi, Sistem Manajemen 

Mutu, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajemen 

Perguruan Tinggi Swasta. Studi Kasus Universitas Bina Nusantara.  

[14] Indrajit, R.Eko, & Djokopranoto, R. (2006) Manajemen Perguruan 

Tinggi Modern. CV. AndiOFFSET, Yogyakarta. 

[15] Indrajit, Richardus Eko. 2000. Pengantar Konsep Dasar Manajemen 
Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo. 

[16] Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi. 2010. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). 

Jakarta : Dirjen DIKTI 

[17] Kementerian Pendidikan Nasional, DIrektorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi. 2008. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Perguruan Tinggi 2008. Jakarta : DIrjen DIKTI 

[18] Komite Nasional Kebijakan Governance (KNCG), 2006. 

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indenesia. Jakarta. 

Diakses tanggal 28 Juni 2018. 

[19] Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80/2003. Pedoman 

Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah 

[20] Muhi, A, H. Membangun Good Governace pada Perguruan Tinggi di 
Indenesia. www.alimuhi.staff.ipdn.ac.id di akses terakhir pada 15 

Juli 2018. 

[21] Mulyadi, (2001). Akuntansi Manajemen, Konsep , Manfaat dan 

Rekayasa. Edisi Ke 3 Universitas Gadjah Mada. 

[22] Pandu Arseta, (2013). Hubungan Antara Manajemen Waktu dan 
Pengurus Organisasi Intra Kampus dengan Indeks Prestasi 

Mahasiswa Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehaatan. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Skripsi, Surakarta: Fakultas Kesehatan 

[23] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi 

[24] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. 

Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

[25] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013. 

Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. 

[26] Raditya Putra Pramanda, dkk (2016). Pengaruh Kemudahan dan 

Kemanfaatan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja 
Karyawan. Studi pada Karyawan Kantor Puan Univeritas 

Brawijaya. 

[27] Rhodd, R.G. (2009). Does The Performance on Primciple s of 
economic Courses Affect The Overal Academic Succes of 

Undergruduate Bussiness Major? International Review Of 
Ekonomic Education, 8 (1). Diakses di 

http:/ideas.repec.org/a/ireepp/v8y2009ilp48-63.html 

[28] Sugiyono, (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, 

Alfabeta 

[29] Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta. 

[30] Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta. 

[31] Sukirman dan Sari (2012). Peran Interna Audit Dalam Upaya 
Mewujudkan Good Universiti Governavce, UNNES. Juenal 

Dinamika Akuntansi Vol 4, No. 1, Maret 2012  

[32] Sumarni, Sri. (2009). Good University Governance dan 
Implikasinya terhadap Pengembangan Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Jurnal PAI Vol VI no 1 2009. Digilib.uin-suka.ac.id/8730. 

[33] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan  Tinggi. 

[34] Vethzal Rivai dan Eva J. Sagala (2011) Manajemen Sumber Daya 

Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT. Raja 

Grafindi Persada 

[35] Wijatno, S. (2009). Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efesien, 

Efektif dan Ekonomis. Penerbit Salemba Empat. 

[36] William, (2002), Buku Ajar Histologi. Edisi 12 Terjemahan Jan 

Tambayong, Jakarta EGC. 

 

http://www.alimuhi.staff.ipdn.ac.id/

	Pengaruh Good University Governance Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Perguruan Tiggi
	I. PENDAHULUAN
	II. METODE PENELITIAN (Heading 1)
	A. Pendekatan Penelitian
	B. Populasi dan Sampel Penelitian
	C. Teknik Pengumpulan Data
	D. Teknik Analisis Data

	III. HASIL DAN PEMBAHASAN
	A. Hasil Penelitian
	1) Hasil Uji Deskriptif
	2) Hasil Uji Asumsi Klasik
	3) Hasil Uji Hipotesis

	B. Pembahasan

	IV. KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA

