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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna pencapaian tingkat 

kehidupan bangsa yang semakin maju dan sejahtera. Semakin berkembangnya 

teknologi, dunia pendidikan tinggi menunjukkan kecenderungan yang semakin 

mengglobal dan setiap perguruan tinggi akan menghadapi persaingan yang 

semakin ketat dan kompleks. Kondisi ini menuntut setiap Perguruan Tinggi untuk 

selalu memperhatikan, agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

eksternal-nya. Hal ini tentunya menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam 

manajemen perguruan tinggi untuk terus-menerus meningkatkan kualitas 

(continuous quality improvement), karena hanya perguruan tinggi yang benar 

benar berkualitas saja yang dapat bersaing dalam pasar perguruan tinggi global 

(Tjiptono, 1998; Kertajaya 2003). 

Banyaknya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maupun Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) di Indonesia semakin berkembang terutama dikota gresik. Adanya 17 

perguruan tinggi swasta di kota gresik membuat persaingan dalam memperoleh 

pasar semakin ketat (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2018). Dengan persaingan 

yang semakin ketat maka dibutuhkan pengetahuan dan strategi untuk menarik 

calon mahasiswa baru. Hal ini tidak lupa dilakukan pada Universitas Internasional 

Semen Indonesia (UISI). 

Universitas Internasional Semen Indonesia merupakan universitas yang berdiri 

di bawah naungan Semen Indonesia yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi 

Manajemen Semen Indonesia (STIMSI) selama dua tahun dan berubah menjadi 

UISI. Transformasi UISI melakukan penerimaan mahasiswa baru yang mulanya 

terdapat 2 program studi yaitu Manajemen dan Manajemen Rekayasa, sekarang 

berkembang menjadi 10 program studi. Kampus UISI berlokasikan di bekas 

pabrik PT Semen Gresik. Pendirian gedung kampus memanfaatkan bangunan 

bekas pabrik yang diinovasi dengan menyesuaikan kebutuhan yang diingikan. 
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Untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi swasta, Universitas Internasional 

Semen Indonesia (UISI) telah memiliki rencana strategis (renstra) yang telah 

disusun oleh jajaran manajemen universitas. Salah satu renstra UISI dalam hal 

pengembangan usahanya yaitu perencanaan pembukaan kelas non reguler untuk 

karyawan. Program kelas non reguler adalah sebuah kelas karyawan yang 

diselenggarakan di luar jam kantor atau kelas sore, sedangkan Kelas karyawan 

adalah kelas yang diperuntukkan oleh siswa yang ingin mengambil studi sarjana 

yang dibarengi dengan bekerja khususnya di kota Gresik. 

Gresik biasa di kenal sebagai kota industri, ada 603 industri yang berdiri di 

kota gresik dengan jumlah tenaga kerja laki-laki 60.310 orang dan tenaga keja 

perempuan 33.632 orang (BPS Kabupaten Gresik. 2018). Sedangkan dalam 

pertumbuhan ekonomi yang semakin kompetitif, perkembangan teknologi yang 

semakin canggih, dan persaingan dalam dunia pekerjaan yang semakin ketat. 

Membuat banyaknya lulusan SMA/SMK ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi. Karena itu UISI memiliki peluang besar untuk memberikan akses pada 

karyawan Gresik dan sekitarnya untuk melanjutkan studi sarjana. Selain itu, 

Universitas Gresik dan Universitas Muhammadiyah Gresik juga memiliki 

program yang sama dengan peminatan cukup tinggi. Sehingga peneliti perlu 

melakukan benchmarking pada UNGRES dan UMG untuk mengetahui skema 

pembayaran dan biaya kuliah yang ditanggung oleh mahasiswanya. Benchmarking 

dilakukan di UNGRES dan UMG saja dikarenakan pada universitas tersebut 

berada di dekat kampus UISI dan membuka fasilitas kelas sore, sehingga menjadi 

peluang UISI untuk membuka kelas sore. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ilma Kharisma 

Mashito dalam skripsinya yaitu tentang kajian pasar program kelas non reguler 

pada Universitas Internasional Semen Indonesia, dari 359 responden dengan 

survei yang dilakukan secara random, terdapat 28% atau 110 responden yang 

memilih sangat ingin, 43% atau 164 responden memilih ingin, 18% atau 68 

responden memilih belum tau, 4% atau 17 responden memilih kurang ingin, dan 

7% atau 26 responden memilih tidak ingin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas 

non reguler sangat diminati oleh responden, dengan dilaksanakan setiap hari senin 

– jumat pada sore hari. Diantara 10 program studi yang paling diminati oleh 
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responden yaitu program studi Manajemen 13%, Akuntansi 11%, Manajemen 

Rekayasa 11%, Teknik Kimia 10%, Informatika 10%, dan untuk skema 

pembiayaan per semester merupakan skema yang paling diminati pada program 

kelas non reguler dengan sistem biaya pengambilan kredit SKS termasuk dalam 

SPP yaitu sebanyak 67% responden, sedangkan 33% responden memilih skema 

membayar per bulan. Oleh karena itu pada penelitian ini perlu ditindak lanjuti lagi 

lebih detail yaitu dengan menganalisa kajian finansial program kelas non reguler 

pada Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI). 

Penelitian analisa kelayakan untuk pembukaan sebuah kelas ini sudah pernah 

dilakukan. Peneliti terdahulu meneliti tentang studi kelayakan penentuan biaya 

kuliah  program studi baru di Universitas XYZ, dengan menggunakkan metode 

kriteria investasi dengan melihat nilai NPV, IRR, hingga didapatkan kesimpulan 

dari studi kelayakan prediksi cost benefit dan jumlah minimum mahasiswa dan 

saran untuk perbaikan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa pada program 

studi A berdasarkan formulasi terlihat bahwa program studi A dapat beroperasi 

baik secara keuangan untuk semua skenario kecuali harga minimal dan jumlah 

mahasiswa 20 dengan total biaya kuliah yang ditanggung mahasiswa adalah 

104177,7311. Kemudian program studi B proyek layak dilaksanakan dengan 

menggunakkan harga maksimum dan tidak layak untuk dilaksanakan dengan 

harga minimum maupun rata-rata sehingga biaya kuliah total yang akan 

ditanggung Mahasiswa yaitu 67176,47059 dan Program studi C menunjukan 

bahwa untuk penentuan harga minimum ataupun harga rata-rata dibandingkan 

pesaing, potensi pengambilan modalnya (IRR) masih negative. Maka dengan 

demikian proyek tidak layak untuk dilaksanakan. (Larasati, 2018) 

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Nurul Hidayati dan Dwa 

Desa Warnana, yang berjudul “Analisa Kelayakan Finansial Pengembangan Kelas 

Alam Terbuka Kebumian Dan Lingkungan Berkonsep Rekreasi Dan Inspirasi 

Untuk Anak Di Surabaya”. Pada penelitian ini analisi kelayakan diperlukan untuk 

menentukan apakah rencana pembangunan tersebut layak atau tidak dilaksanakan. 

Dari beberapa aspek yang ada dalam studi kelayakan, diambil aspek finansial saja. 

Aspek finansial yang dilakukan menghasilkan Net Present Value (NPV) sebesar 

Rp 12.178.000 yang berarti NPV >1, Internal rate of return (IRR) 13% lebih 
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besar dibandingkan discout factors 10% dan Payback Period dapat dicapai selama 

3 tahun 3 bulan. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

investasi pengembangan kelas alam terbuka kebumian dan lingkungan berkonsep 

rekreasi dan inspirasi untuk anak disurabaya layak dilaksanakan. (Hidayati dan 

Warnana, 2017) 

Oleh karena itu, dalam penelitian program kelas sore di UISI perlu dilakukan 

kajian finansial guna menentukan biaya operasional, mengetahui biaya SPP 

mahasiswa dengan melihat keuntungan serta jumlah minimum mahasiswa yang 

harus terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah mahasiswa 

minimum serta biaya kuliah yang akan ditanggung mahasiswa berdasarkan hasil 

benchmarking dari UNGRES dan UMG. Pada penelitian ini dilakukan kajian 

finansial dengan melakukan perhitungan sensitivitas biaya kuliah serta 

menentukan jumlah mahasiswa minimum berdasarkan harga pada perguruan 

tinggi pesaing dari universitas yang membuka kelas karyawan yaitu UNGRES dan 

UMG sehingga dapat diketahui prediksi harga yang disimulasikan pada jumlah 

mahasiswa yang telah ditentukan. 

Dalam menentukan sensitivitas biaya program kelas sore di UISI, perlu 

melihat nilai NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), dan PP 

(Payback Period).  Metode tersebut sering dipergunkan secara bersamaan dalam 

rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap perilaku 

investasi tersebut. Metode PP (Payback Period) pada dasarnya bertujuan untuk 

mengetahui seberapa lama investasi dapat dikembalikan. Metode NPV untuk 

mengetahui jika nilai sekarang penerimaan kas yang akan datang lebih besar dari  

nilai sekarang investasi maka keadaan ini dikatakan menguntungkan begitu pula 

sebaliknya (Giatman, 2006). Pada metode NPV tolak ukur yang digunakan adalah 

jika NPV ≥ 0 atau positif maka program kelas sore layak dilaksanakan begitu juga 

dengan sebaliknya. Dan Metode IRR ini bertujuan untuk mengetahui persentase 

keuntungan tiap-tiap tahunnya. Pada metode IRR ini tolak ukur yang digunakan 

adalah (IRR ≥ i) yang berarti proyek yang akan dipilih dapat diterima apabila 

lebih besar dari tingkat suku bunga dan apabila IRR lebih rendah dari suku bunga 

(WACC), maka usaha tersebut tidak layak dilakukan. 
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1. 2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah mengkaji kelayakan finansial berkaitan dengan 

rencana pembukaan program kelas malam di UISI. 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini : 

1. Untuk menentukan biaya operasional, biaya SPP mahasiswa, dan jumlah 

minimum mahasiswa pada program kelas sore. 

2. Untuk mengkaji kelayakan finansial program kelas sore pada Universitas 

Internasional Semen Indonesia berdasarkan kriteria NPV, PP, IRR. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat menentukan biaya operasional pada program kelas sore di UISI; 

2. Dapat menentukan biaya SPP mahasiswa kelas sore di UISI; 

3. Dapat menentukan jumlah minimum mahasiswa pada program kelas sore di 

UISI; 

4. Dapat mengetahui kelayakan finansial program kelas sore di UISI. 

 

1. 5 Asumsi 

1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus B dengan menggunakkan 5 kelas 

untuk 5 program studi pada tahun pertama; 

2. 20 SKS per semester (sampai semester 7); 

3. Biaya kemahasiswaan atau wisuda tidak dimasukkan karena bersifat in 

out; 

4. Biaya marketing Rp. 1.000.000 per mahasiswa; 

5. Tarif pajak penghasilan lembaga pendidikan 25% (sumber, UU No. 36 

Tahun 2008 tentang pajak penghasilan); 

6. Per tahun tiap prodi menerima 1 kelas. 

 



 

6 
 

1. 6 Batasan Penelitian 

1. Benchmarking dilakukan di Universitas Gresik dan Universitas 

Muhammadiyah Gresik; 

2. Data biaya operasional menggunakkan tahun dasar 2019; 

3. Simulasi kelayakan untuk 5 tahun. 

 


