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Abstract— Peran dan posisi dosen menjadi 
parameter penting dalam pembinaan dan 
pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dalam 
perkembangan yang kompetitif dan mengglobal, 
PTS membutuhkan dosen yang berprestasi, maka 
setiap PTS dituntut untuk melakukan evaluasi 
kinerja dan perbaikan kualitas dosen secara 
berkelanjutan. Dengan demikian diperlukan sebuah 
kajian perumusan panduan penilaian kinerja dosen 
secara menyeluruh dan terintegrasi agar 
peningkatan kualitas PTS dapat berkembang cepat. 
STKIP PGRI Tulungagung merupakan salah satu 
PTS yang memerlukan perbaikan sistem evaluasi 
kinerja dosen yang efektif, sehingga penelitian ini 
bertujuan menganalisis laju Indeks Kinerja Dosen 
(IKD) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi 
laju IKD menggunakan analisis survival dengan 
model regresi cox. Berdasarkan hasil analisis 
survival dengan model regresi cox diperoleh faktor-
faktor yang mempengaruhi laju IKD pada STKIP 
PGRI Tulungagung adalah melakukan penelitian, 
menulis jurnal nasional/internasional, menghadiri 
pertemuan ilmiah (seminar) dan memberikan 
pelatihan/ penyuluhan kepada masyarakat.    

 
Keywords— indeks kinerja dosen, PTS, analisis 
survival, regresi cox 

I. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang 
Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik 
profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma 
Perguruan Tinggi). Depdiknas (2004), menyatakan 
kinerja dosen adalah kemampuan untuk 
melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dimiliki 
dosen dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. 
Untuk dapat menentukan kualitas kinerja dosen 
perlu adanya kriteria jelas yang dirumuskan ke 
dalam sebuah pedoman penilaian.  

Fakta selama ini penilaian kinerja dosen belum 
dilaksanakan secara menyeluruh pada semua aspek 
Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga kualitas 
dosen yang digambarkan cenderung bias, terutama 
pada penilaian penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Dengan demikian perumusan kriteria 
penilaian kinerja dosen secara menyeluruh dan 
terintegrasi menjadi pekerjaan rumah bagi 
perguruan tinggi, terutama bagi perguruan tinggi 
swasta (PTS) yang memerlukan prioritas 
peningkatan kualitas dosen.  

Merujuk dari uraian di atas maka pada 
penelitian ini akan dikaji secara mendalam tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi laju Indeks 
Kinerja Dosen (IKD) pada perguruan tinggi swasta 
(studi kasus: STKIP PGRI Tulungagung) 
menggunakan metode Analisis Survival dengan 
regresi Cox. Analisis survival merupakan metode 
statistik yang digunakan untuk mengetahui hasil 
dari variabel yang mempengaruhi suatu awal 
kejadian sampai akhir kejadian (Kleinbaum, 2005). 
Pada penelitian ini analisis survival 
dikombinasikan dengan model regresi Cox, 
dimana dengan menggunakan regresi cox 
menghasilkan analisis yang lebih baik 
dibandingkan dengan menggunakan Random 
Survival Forests (RSF) (Fa’rifah dan Purhadi, 
2012). 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Analisis Survival 
 Analisis survival adalah salah satu metode 
statistika untuk menganalisis data dimana variabel 
responnya berupa waktu sampai suatu event 
terjadi. Event didefinisikan sebagai peristiwa 
ekstrim yang mungkin terjadi pada individu, 
misalnya kesembuhan setelah dilakukan proses 
pengobatan (Kleinbaum, 2005). Sumber kesulitan 
data pada analisis survival yaitu data tersensor. 
Data tersensor yaitu kemungkinan seorang 
individu tidak bisa diobservasi sampai terjadinya 
failure event atau lama waktu survival hanya 
sebagian. Ada tiga elemen yang harus 
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diperhatikan dalam menentukan waktu survivalt 
(Zang, 2008), yaitu: 
1. Time origin/starting point atau merupakan 

titik awal, misalnya tanggal lahir pasien atau 
tanggal dimulainya suatu pengobatan. 

2. Failure time yaitu waktu berakhirnya 
failureevent, misalnya tanggal kematian atau 
tanggal keluar dari rumah sakit (telah 
dinyatakan sembuh). 

3. Measurement scale of time atau skala 
pengukuran waktu, misalnya skala hari atau 
bulan. 

 
Fungsi Survival dan Fungsi Hazard 

Jika T melambangkan waktu survival dan 
mempunyai distribusi peluang f(t) maka fungsi 
distribusi kumulatif dinyatakan sebagai berikut: 


t

duuftTPtF
0

)()()(       (1) 

Fungsi survival S(t) dapat dinyatakan sebagai 
peluang seorang individu untuk bertahan lebih 
lama dari suatu waktu t  dan dinyatakan melalui 
persamaan berikut (Le, 1997). 

)t(F)tTPr()tTPr()t(S  11

        (2) 

Sedangkan fungsi hazard untuk menaksir 
peluang individu mengalami suatu event dalam 
waktu ke-t atau dalam kasus ini merupakan 
terjadinya mendapatkan jabatan fungsional dan 
dinyatakan melalui persamaan berikut 
(Kleinbaum, 2005). 

 tTttTtdtth  |Pr)(      (3) 
 

sehingga hubungan antara fungsi kumulatif hazard 
atau �(�)dengan fungsi survival atau �(�)adalah:  

   tSlntH         (4) 

dengan : �       : Waktu yang diamati 
 �      : Waktu survival seorang individu 

 �(�) : Fungsi distribusi kumulatif 
(CDF) dari distribusi data 

 �(�)  : Fungsi kepadatan peluang (PDF) 
 �(�)  : Fungsi survival 

 ℎ(�)  : Fungsi hazard proporsional 
   �(�)  : Fungsi kumulatif hazard 

 

2.2 Regresi Cox  
Regresi cox merupakan salah satu analisis 

survival yang sering digunakan. Metode ini 
pertama kali dikenalkan oleh Cox dan respon yang 
digunakan adalah data yang diperoleh dari 
perhitungan waktu suatu peristiwa tertentu (waktu 
survival). Misalnya data tentang waktu pasien 
menderita penyakit tertentu, dimana 
perhitungannya dimulai dari awal sakit hingga 
terjadi pada kejadian khusus, yaitu seperti 
kematian, sembuh atau kejadian khusus lainnya 
(Cox, 1972). Regresi cox ini tidak mempunyai 

asumsi mengenai sifat dan bentuk sesuai dengan 
distribusi normal seperti asumsi pada regresi yang 
lain, distribusi yang digunakan adalah sesuai 
dengan respon yang digunakan (Ahmed dan 
Holbert, 2007). Pada penelitian ini menggunkan 
distribusi Weibull, sebab distribusi tersebut 
mempunyai hazard rate yang proporsional. Model 
dari regresi cox adalah sebagai berikut 

0( ) ( ) exp( )h t h t β'x        (5) 

Dimana 0 ( )h t  merupakan fungsi baseline hazard 

yang diperoleh dari fungsi hazard pada distribusi 
Weibull dua parameter dengan fungsi densiti, 
fungsi kumulatif, fungsi survival dan fungsi 
hazard secara berturut-turut adalah sebagai 
berikut. 
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( | , )th t   merupakan fungsi baseline hazard 

pada regresi cox. Untuk mengetahui apakah waktu 
survival (variabel dependen) yang digunakan 
adalah berdistribusi Weibull, maka dapat 
dilakukan uji distribusi data dengan menggunakan 
pendekatan Anderson-Darling. Rumusnya adalah 
sebagai berikut. 

2
1

1

1
(2 1)[ln ( ) ln(1 ( ))]

n

i n i
i

A n i F X F X
n
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Pengujian signifikansi parameter baik secara 
serentak maupun secara parsial dilakukan untuk 
mengetahui apakah parameter yang diperoleh 
signifikan atau tidak.  
Pengujian hipotesis secara serentak: 

0 1 2

1

: ... 0

: paling sedikit ada satu 0,dengan 1,2,...,

p

k

H

H k p

  



   

 
 

Statistik uji:  
2 2 lnG           (8) 

Daerah kritis : tolak H0 jika 
2 2

,pG   
 

Pengujian hipotesis secara parsial adalah: 
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Statistik uji : 
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        (9) 

 

Seleksi model terbaik pada pemodelan ini 
dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria 
Akaike Information Criterion (AIC) pada metode 
backward. Nilai AIC yang terkecil adalah model 
yang terbaik. Nilai AIC dapat diperoleh dari 

2 2 ( )AIC k L  β  

2.3 Kinerja Dosen  
Kinerja dosen pada suatu perguruan tinggi 

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap 
dosen sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 
dosen tersebut. Kinerja dosen pada suatu 
perguruan tinggi merupakan perilaku nyata yang 
ditampilkan setiap dosen sebagai prestasi kerja 
yang dihasilkan oleh dosen tersebut. Untuk dapat 
menentukan kualitas kinerja dosen perlu adanya 
kriteria yang jelas. Purwanto (2010) menyatakan 
bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu: 
aspek kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, 
kemampuan dan komunikasi. Beberapa tujuan dari 
penilaian kinerja dosen meliputi: 1) Untuk 
mengetahui tingkat prestasi kerja dosen; 2) 
Pemberian penghargaan yang serasi, misalnya: 
tunjangan prestasi, insentif, kenaikan gaji, 
pengembangan karier, kesempatan mengikuti 
pendidikan tambahan, dsb; 3) Mendorong 
pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja 
dosen; 4) Meningkatkan motivasi dan etos kerja 
dosen; 5) Sebagai alat untuk memperoleh umpan 
balik dari dosen untuk memperbaiki lingkungan 
kerja, dsb. 

III. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
dosen STKIP PGRI Tulungagung sejumlah 78 
orang dosen tetap pada tahun 2017. Sedangkan 
sampel penelitian ini adalah 51 dosen tetap. 
Variabel Respon, dalam penelitian ini adalah 
Indeks Kinerja Dosen (IKD). Pemodelan survival 
menggunakan waktu survival berupa masa kerja 
selama menjadi dosen PTS (titik origin terhitung 
mulai responden diangkat sebagai dosen di PTS 
tersebut hingga dosen telah memperoleh jabatan 
fungsional). Variabel Prediktor, dalam penelitian 
ini terdiri dari 4 variabel meliputi: (1) Variabel 
Pendidikan dan Pengajaran, terdiri dari 6 indikator; 
(2) Variabel Penelitian, terdiri dari 4 indikator; dan 
(3) Variabel Pengabdian Masyarakat, terdiri dari 3 
indikator.  

Berikut adalah langkah analisisnya: 
a. Melakukan pengujian distribusi data; 
b. Melakukan analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju indeks kinerja dosen; 
c. Menentukan kebaikan model; 
d. Menentukan estimasi parameter regresi cox 

pada model terbaik. 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Distribusi Data 
Pengujian tersebut dapat digunakan untuk 

mengetahui distribusi yang paling sesuai (Law dan 
Kelton, 2000). Uji distribusi data pada variabel 
dependen (T) atau waktu survival dilakukan 
dengan menggunakan statistik uji Anderson-
Darling. 

Berdasarkan pengujian distribusi waktu 
survival menggunakan uji Anderson Darling dapat 
diketahui nilai Anderson Darling terkecil adalah 
distribusi Weibull 2 parameter. Berikut detail hasil 
pengujian: 

TABEL 1. PENGUJIAN DISTRIBUSI WAKTU SURVIVAL 

No. Jenis Distribusi 
Anderson 
Darling 

1 2-Parameter Weibull** 1,094** 

2 2-Parameter Lognormal 1,760 

3 Exponential 9,235 

4 Loglogistic 2,043 

5 3-Parameter Weibull 1,320 

6 3-Parameter Lognormal 2,703 

7 3-Parameter Exponential 11,492 

8 3-Parameter Loglogistic 1,185 

 
4.2 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  

Untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi indeks kinerja dosen yaitu dengan 
memodelkan semua variabel prediktor terhadap 
variabel respon (waktu survival). Berikut hasil 
analisis pengujian terhadap semua variabel 
prediktor menggunakan uji Wald Chi-Square 
dengan taraf signifikansi 5%. 
a. Uji Serentak 

Hipotesis: 

0 1 2 13

1

: ... 0

: paling sedikit ada satu 0,dengan 1,2,...,13k

H

H k

  



   

 

 
Statistik uji: 

2 2 lnG    = 21,053 
Daerah kritis: 

13;0,05

2 5,8919   

13;0,05

2 2
0maka tolak G H  

Kesimpulan: paling sedikit ada satu variabel 
prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap 
waktu survival (variabel respon).  

 

b. Uji Parsial 
Selanjutnya, untuk menganalisis variabel 

prediktor yang berpengaruh terhadap variabel 
respon maka harus diuji parsial setiap variabel 
prediktor. Hasil statistik uji nilai Wald Chi-Square 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

Hipotesis : 

0
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: 0

: 0,dengan 1, 2,...,13
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Statistik uji : 
2

2
ˆ

ˆ( )
kW

se





 
   
 

  

Daerah kritis: 

;0,05

2 0,0039
p

   

;0,05

2 2
0maka tolak 

p
W H  

atau nilai sig. (P-value)  
 

TABEL 2. NILAI WALD CHI-SQUARE VARIABEL PREDIKTOR 

Variabel Prediktro 
Wald 
Chi-

Square 
Sig. 

Mengikuti pelatihan fungsional (X1) 2,0823 0,1592 

Membimbing kegiatan KKN, PPL (X2) 1,0237 0,3720 

Membimbing tugas akhir (X3) 1,4741 0,3062 

Jabatan structural (X4) 2,8456 0,0845 

Membina kegiatan kemahasiswaan (X5) 0,1293 0,6892 

Mengembangkan program kuliah (X6) 3,7028 0,0794 

Melakukan penelitian (X7) 5,9381 0,0067 

Menulis jurnal nasional/internasional 
(X8) 

5,2370 0,0126 

Menghadiri pertemuan ilmiah (X9) 4,7082 0,0192 

Membuat rancangan teknologi yang 
dipatenkan (X10) 

0,6394 0,4831 

Membuat pedoman/buku penerapan 
IPTEKS (X11) 

2,6910 0,0923 

Memberikan pelatihan/ penyuluhan/ 
penataran (X12) 

4,5307 0,0258 

Memberikan konsultasi kepada 
masyarakat (X13)  

1,0962 0,3373 

 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial 

diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang 
berpengaruh signifikan terhadap waktu survival 
(variabel respon) adalah melakukan penelitian 
(X7), menulis jurnal nasional/internasional (X8), 
menghadiri pertemuan ilmiah (seminar) (X9) dan 
memberikan pelatihan/penyuluhan kepada 
masyarakat (X12). Hasil pemodelan ini dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut : dosen yang 
melakukan penelitian (X7) akan mendapatkan 
jabatan fungsional lebih cepat 1,34 kali 
dibandingkan dosen yang tidak melakukan 
penelitian dengan menganggap variabel prediktor 
lainnya konstan, dosen yang menulis jurnal 
nasional/internassional (X8) lebih cepat 
mendapatkan jabatan fungsional 1,32 kali 
dibandingkan dengan dosen yang tidak menulis 
jurnal dengan menganggap variabel lainnya 
konstan, dosen yang menghadiri pertemuan ilmiah 
(seminar) (X9) akan lebih cepat mendapatkan 
jabatan fungsional 1,2 kali dibandingkan dengan 
dosen yang tidak melakukan hal tersebut dengan 
menganggap variabel lainnya konstan, sedangkan 
dosen yang memberikan pelatihan/penyuluhan 

kepada masyarakat (X12) akan lebih cepat 1,1 kali 
mendapatkan jabatan fungsional dibandingkan 
dengan dosen lainnya yang tidak melakukan 
pelatihan/ penyuluhan kepada masyarakat dengan 
menganggap variabel lainnya konstan. 

 

4.3   Seleksi Model Terbaik 
Kriteria kebaikan model berdasarkan nilai AIC 

yang diperoleh adalah 2,7835. Estimasi parameter 
untuk masing-masing variabel berdasarkan model 
terbaik adalah: 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis survival dengan 
model regresi cox diperoleh faktor-faktor yang 
mempengaruhi laju Indeks Kinerja Dosen (IKD) 
pada STKIP PGRI Tulungagung adalah melakukan 
penelitian, menulis jurnal nasional/internasional, 
menghadiri pertemuan ilmiah (seminar) dan 
memberikan pelatihan/penyuluhan kepada 
masyarakat. 
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