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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

masalah penelitian, persoalan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perubahan lingkungan sebagai konsekuensi kemajuan teknologi 

memberikan dampak yang tidak sedikit bagi organisasi, termasuk 

perguruan tinggi.Oleh sebab itu, perguruan tinggi perlu menetapkan 

strategi agar dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang 

terjadi.  Jones (2007), menyebutkan tiga aras atau level strategi dalam 

organisasi, yaitu aras korporasi (corporate-level), aras unit bisnis 

(business-level), danaras fungsi manajemen (functional-level). Corporate-

level strategy berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan dan 

kombinasi antara unit bisnis dan rangkaian produk yang membentuk 

kesatuan organisasi.Business-level strategy berkaitan dengan tiap unit 

bisnis atau rangkaian produk dalam organisasi.Functional-level strategy 

berhubungan dengan setiap departemen, untuk mendukung strategi 

pada aras unit bisnis.  

Perguruan tinggi merupakan organisasi yang memberikan jasa 

kepada masyarakat berupa layanan pendidikan tinggi.  Ditinjau dari 

aras korporasi (corporate level), produk atau bisnis utama dari 

perguruan tinggi adalah ilmu pengetahuan yang diberikan kepada 
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masyarakat melalui proses belajar-mengajar dan penelitian. Masyarakat 

pengguna jasa perguruan tinggi adalah mahasiswa. Unit pada aras 

bisnis (business-level) di perguruan tinggi adalah fakultas. Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa:  

“Fakultas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan 

pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau 

seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 

kesenian tertentu (pasal 31  ayat 2).” 

Produk yang ditawarkan (benefit-offered) fakultaskepada mahasiswa 

adalah ilmu pengetahuan dan layanan pendidikan untuk meraih gelar 

akademik yaitu sarjana, magister, dan doktor. 

Perguruan tinggi akan semakin kompetitif apabila didukung oleh 

kinerja yang baik dari setiap unit yang ada di dalamnya. Keunggulan 

kompetitif harus dilihat dari perguruan tinggi sebagai suatu 

keseluruhan, karena bersumber dari banyak ragam kegiatan yang 

dilakukan dalam mendesain, menghasilkan, memasarkan, dan 

mendukung layanan pendidikan yang ditawarkan. Hal ini berarti bahwa 

setiap unit atau fakultas dalam perguruan tinggi idealnya dapat 

menghasilkan kinerja yang sama, atau setidaknya seimbang. Namun 

Carpenter dan Sanders (2009) berpendapat bahwa organisasi dalam satu 

industri yang sama dapat menghasilkan kinerja yang berbeda. Hal ini 

disebabkan karena adanya perbedaan mendasar dalam pengendalian 

sumber daya maupun kapabilitas organisasi untuk melakukan aspek-
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aspek tertentu dari kegiatan penciptaan nilai. Kapabilitas (capabilities) 

merupakan keterampilan organisasi dalam menggunakan sumber daya 

yang dimiliki untuk menghasilkan produk. Organisasi yang memiliki 

capabilities untuk menggunakan sumber daya secara efisien memiliki 

peluang yang lebih besar untuk beroperasi secara lebih ekonomis atau 

lebih baik dalam memuaskan pelanggan. 

Upaya fakultas untuk menghasilkan produk seperti yang telah 

disebutkan di atas adalah dengan mengelola berbagai sumber seperti 

sumber daya manusia, barang, peralatan, keuangan, dan metode. 

Aktivitas organisasi untuk menghasilkan produk diilustrasikan dalam 

value chain. Analisis value chain pertama kali dipopulerkan oleh 

Michael E. Porter pada tahun 1985 dalam bukunya yang berjudul 

Competitive Strategy. Value chain didefinisikan sebagai rantai aktivitas 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada suatu industri tertentu. 

Dalam perusahaan, unit bisnis adalah tingkat yang sesuai  untuk 

pembangunan value chain. Prinsip dari value chain adalah bagaimana 

memetakan seluruh proses kerja atau aktivitas dalam perusahaan 

tersebut ke dalam dua bagian, yaitu aktivitas utama dan aktivitas 

pendukung (Porter, 1985).  Analisis value chain membantu perusahaan 

mengidentifikasi sumber dan kapabilitas potensial yang kompetitif. 

Setiap fungsi bisnis dalam value chain diperlakukan sebagai aset 

penting dan berkontribusi pada value. 
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Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, semula lahir 

dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia 

(PTPG-KI). Diresmikan pada tanggal 30 November 1956 dengan lima 

jurusan, yaitu Pendidikan, Sejarah, Bahasa Inggris, Hukum, dan 

Ekonomi. PTPG-KI Satya Wacana berubah menjadi FKIP-KI pada tanggal 

17 Juli 1959. Kemudian pada tanggal 5 Desember 1959 diresmikan 

menjadi Universitas Kristen Satya Wacana dengan kehadiran Fakultas 

Ekonomi dan Fakultas Hukum yang kemudian diikuti dengan 

pembukaan beberapa Fakultas dan Program Studi baru. Saat ini, UKSW 

memiliki 14 fakultas, yaitu: Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas 

Biologi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas 

Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Fakultas 

Psikologi, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Seni Pertunjukan, 

Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, Fakultas Teknologi 

Informasi, dan Fakultas Teologi. Dari sekian banyak fakultas yang 

dimiliki oleh UKSW, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) merupakan 

fakultas dengan kinerja yang paling menonjol dibanding fakultas 

lainnya. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa faktor, antara lain jumlah 

lulusan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

seperti yang disajikan dalam Tabel  1: 
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Tabel 1 
Jumlah Lulusan Program Sarjana Strata 1 (S1) 

Periode Nopember 1959 s/d Juli 2010 
 

No. Fakultas/Program Studi Pria Wanita Jumlah 

1 Fakultas Bahasa dan Sastra 572 1820 2932 

2 
Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 

2039 2920 4959 

3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis 3938 4633 8571 

4 Fakultas Hukum 1384 1016 2400 

5 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Komunikasi 

53 67 120 

6 Fakultas Biologi 469 882 1351 

7 Fakultas Pertanian 880 804 1684 

8 
Fakultas Teknik Elektronika dan 
Komputer 

1835 195 2030 

9 Fakultas Sains dan Matematika 387 488 875 

10 Fakultas Teknologi Informasi 285 174 459 

11 Fakultas Teologi 770 581 1351 

12 Fakultas Psikologi 164 528 692 

13 Fakultas Seni Pertunjukan 13 10 23 

14 Fakultas Filsafat 3 0 3 

 Jumlah 12.792 14.118 26.910 

Sumber: Buku Wisuda Periode I Tahun 2010  

Dari tabel di atas, tampak bahwa jumlah lulusan dari Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis (FEB) dari tahun 1959 hingga tahun 2010 jauh 

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lulusan atau jumlah 

mahasiswa dari fakultas-fakultas lain. Selain itu dapat dilihat pula dari 



6 
 

jumlah dosen, jenjang pendidikan dan jenjang jabatan akademik dosen 

dari masing-masing fakultas, seperti pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel  2 
Jumlah, Jenjang Pendidikan, dan Jenjang Jabatan Akademik Dosen 
 

 
Jumlah 

Fakultas 
Dosen 
(Total) 

Sarjana Magister Doktor 
Guru 
Besar 

Fakultas Bahasa dan 

Sastra 

33 40% 51% 6% 3% 

Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 

62 24% 63% - 13% 

Fakultas Ekonomika 
dan Bisnis 

63 11% 62% 19% 8% 

Fakultas Hukum 
25 16% 68% 12% 4% 

Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Komunikasi 

14 21% 57% 14% 7% 

Fakultas Biologi 
9 - 56% 44% - 

Fakultas Pertanian 
17 6% 41% 41% 12% 

Fakultas Teknik 
Elektronika dan 
Komputer 

21 29% 56% 10% 5% 

Fakultas Sains dan 
Matematika 

15 33% 40% 27% - 

Fakultas Teknologi 
Informasi 

35 54% 40% - 6% 

Fakultas Ilmu 
Kesehatan 

7 86% - 14% - 

Fakultas Teologi 
15 13% 53% 27% 7% 

Fakultas Psikologi 
18 50% 33% 11% 6% 

Fakultas Seni 
Pertunjukan 

13 69% 31% - - 

Sumber: Katalog UKSW, 2009. 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah dosen di Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis (FEB) lebih banyak dibandingkan jumlah dosen di fakultas lain. 

Meskipun hampir sama jumlahnya dengan dosen di Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP), namun tingkat pengembangan dosen pada 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui 

gelar akademik dosen FEB, yaitu sebagian besar magister dan doktor. 

Perbedaan kinerja FEB dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain 

menunjukkan bahwa setiap fakultas memiliki kemampuan yang berbeda 

dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

akan dilakukan analisis terhadap rantai nilai (value chain) FEB, dengan 

tujuan untuk mengidentifikasi kemampuan internal (internal capabilities) 

yang melatarbelakangi perbedaan kinerja FEB dengan fakultas-fakultas 

lain.   

 Penelitian tentang value chain pada aras organisasi belum banyak 

dilakukan. Beberapa diantaranya dilakukan pada perusahaan 

manufaktur, yaitu oleh Supriyanto (2005) yang melakukan analisis 

terhadap aktivitas dan interaksinya, serta keseluruhan biaya dalam 

value chain perusahaan hutan tanaman, dan hasilnya digunakan untuk 

mengidentifikasi keunggulan kompetitif perusahaan. Hampir serupa 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto, Munandar (2010), 

menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam rantai 

nilai kelapa sawit, untuk merumuskan strategi bersaing bagi 

perusahaan yang bergerak dalam industri kelapa sawit.  
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Penelitian dalam tesis ini mencoba menerapkan penelitian-

penelitian sebelumnya dalam institusi pendidikan, yaitu perguruan 

tinggi. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur, karena 

dinamika perusahaan berbeda dengan perguruan tinggi.  

1.1. MASALAH PENELITIAN 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah value chain dan kinerja 

dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) di perguruan tinggi, 

khususnya Universitas Kristen Satya Wacana. 

1.2. PERSOALAN PENELITIAN  

Persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan masalah 

penelitian di atas adalah : 

1. Bagaimanakah value chain dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis? 

2. Bagaimanakah kinerja dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah dipaparkan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh gambaran value chain dari Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis. 

2. Untuk mengetahui kinerja dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 

3. Membangun sebuah teori mini berdasarkan hasil penelitian. 
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1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang rangkaian kegiatan yang diselenggarakan fakultas di 

Perguruan Tinggi, terutama tentang bagaimana fakultas menciptakan 

nilai bagi mahasiswa. 

Bagi penulis sendiri, penelitian ini berguna sebagai sarana penerapan 

ilmu dan pengamatan langsung terhadap kejadian-kejadian nyata.Bagi 

para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang penerapan value chain dalam lingkungan akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


