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ABSTRAK 

Pendidikan tinggi merupakan salah satu bidang yang perlu sangat 
diperbatikan keberadaannya. Apalagi seiring dengan mulai berdatangannya lembaga 
pendidikan tinggi asing yang masuk ke Indonesia dengan menawarkan program
program pendidikan tinggi yang memiliki kualitas lebih baik dengan lulusan yang 
siap diterima oleh dunia kerja. Sehingga keberadaan pendidikan' asing tersebut 
nantinya dikhawatirkan akan mampu untuk mengancam keberadaan pendidikan lokal 
yang saat ini sudah ada. Untuk dapat meningkatkan daya saing maka lembaga 
pendidikan tinggi lokal harns mampu meningkatkan status dan kualitas yang 
dimilikinya sehingga dapat bersaing dan tidak kemudian ditinggalkan oleh 
peminatnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui pengaruh 
kepemimpinan strategis melalui faktor manajemen kinerja terhadap kinerja program 
studi studi yang terdapat pada perguruan tinggi di Surabaya dan Malang. Teknik 
analisis yang digunakan adalah menggunakan analisi jalur dengan melibatkan 64 
program studi yang ada di Surabaya dan Malang dengan mengbasilkan kesimpulan./ 
bahwa manajernen kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja program studi akan 
tetapi kepemimpinan strategis memiliki pemgaruh negatif yang berarti bahwa 
kepemimpinan strategis tidak berpengaruh terhadap kinerja program studL 
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