
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Universitas Ciputra merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri 

khas entrepreneurship. Universitas Ciputra didirikan pada tahun 2006 oleh Ir. 

Ciputra. Sebagai founder, beliau memiliki visi untuk menciptakan generasi 

muda lulusan Universitas Ciputra sebagai entrepreneur (Hongdiyanto, 2014). 

Sesuai dengan visi founder Universitas Ciputra, diharapkan hasil 

pembelajaran entrepreneurship mampu menciptakan entrepreneur yang 

memiliki karakter entrepreneurial yang sesuai dengan kompetensi yang ada 

di Universitas Ciputra.  

Universitas Ciputra termasuk dalam Grup Ciputra yang bergerak di 

bidang pendidikan. Grup Ciputra memiliki value perusahaan, yaitu IPE yang 

merupakan singkatan dari Integrity, Professionalism, dan Entrepreneurship 

http://www.ciputra.com/ diakses pada 28 September 2017). Tiga value 

tersebut dikembangkan menjadi kompetensi dasar entrepreneurship di 

Universitas Ciputra, yang lebih dikenal sebagai Seven Competences of 

Entrepreneurship. Seven competences of entrepreneurship meliputi Integrity, 

High Sense of Achievement, Creativity and Innovation, Networking, 

Opportunity Creation, Long Life Learning, Calculated Risk Taker.  

Mahasiswa Universitas Ciputra mendapatkan mata kuliah 

Entrepreneurship dari semester awal hingga semester akhir. Mata kuliah 



 
 

Entrepreneurship ini mendorong mahasiswa untuk membuat suatu business 

project. Setiap business project didampingi oleh seorang ataupun beberapa 

mentor (fasilitator). Fasilitator biasanya memberikan target pada business 

project agar mendorong semangat mahasiswa. Mahasiswa diharapkan 

memiliki kompetensi dasar (seven competences of entrepreneurship) 

Universitas Ciputra terutama dalam menjalankan business project. Berikut 

gambaran penerapan Seven Competences of Entrepreneurship dalam business 

project menurut pakar yang diwawancarai, yaitu Bapak Dwi Sunu W. 

Pebruanto sebagai pakar Entrepreneurship Education. 

Tabel 1.1 Tabel Penerapan Seven Competences of Entrepreneurship 

Kompetensi Harapan Praktek 
Integrity Diharapkan mahasiswa lebih 

bertanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab. 

Masih ada beberapa project yang 
pecah, kurang bertanggung jawab, 
serta kurang beretika. 

High Sense of Achievement Diharapkan setiap mahasiswa 
memiliki rasa kompetisi untuk 
mencapai target. 

Business project yang baik 
mendapatkan award di setiap 
semester. 

Networking Diharapkan mahasiswa memiliki 
koneksi yang luas.  

Melalui business project, mahasiswa 
belajar mencari koneksi untuk 
menunjang bisnis. 

Long Life Learning Diharapkan mahasiswa tetap belajar 
dari berbagai aspek.  

Melalui business project, mahasiswa 
belajar tidak hanya dengan teori, 
akan tetapi dengan praktek di 
lapangan juga. 

Opportunity Creation Diharapkan mahasiswa mampu 
mencari dan menciptakan suatu 
peluang baru. 

Mahasiswa melakukan tahap 
identifikasi serta eksekusi pada saat 
memulai business project. 

Creativity & Innovation Diharapkan mahasiswa mampu 
melakukan inovasi dalam business 
project mereka. 

Beberapa business project 
mahasiswa sudah mencoba 
melakukan inovasi dalam produk 
yang ditawarkan, business model 
yang dimiliki, layanan yang 
diberikan, dan lainnya. 

Calculated Risk Taker Mahasiswa diajarkan untuk 
menghitung resiko yang mungkin 
terjadi. 

Mahasiswa mampu melakukan 
pengambilan keputusan dengan 
memperhitungkan resiko. 

Sumber : Wawancara dan Data Diolah (2017) 

Dalam menjalankan business project, selain bertujuan mencari profit 

tentu diharapkan sustainability dari business project tersebut. Sebuah bisnis 



 
 

dapat sustain jika memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dari setiap 

anggota kelompok, keterbukaan, serta perilaku beretika dan adil dari masing 

– masing anggota kelompok. Hal tersebut merupakan karakteristik dari 

kompetensi integritas. Oleh karena itu dalam menjalankan business project 

dibutuhkannya integritas yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh (Yusoff, 

Kazi, Arisar, Jamil, & Hishan, 2016) yaitu kunci kesuksesan dari sebuah 

business adalah integritas setiap individual. Menurut pakar yang 

diwawancarai, Bapak Dwi Sunu W. Pebruanto, integritas adalah konsistensi 

antara kepercayaan, tindakan, dan perkataan. Di Universitas Ciputra 

menggunakan Integritas Moral, yaitu integritas yang sejalan dengan moral 

atau nilai – nilai positif di masyarakat. 

Menurut Palanski dan Yammarino dalam (Monga, 2015), Integritas 

dapat diartikan dalam 5 (lima) hal, pertama, konsistensi dalam meningkatkan 

performa, yaitu individual secara pribadi menyadari bahwa dalam melakukan 

tanggung jawab harus dilakukan secara optimal. Kedua, konsistensi dalam 

perkataan dan tindakan. Hal ini dapat diartikan sebagai konsisten dalam 

berperilaku, yaitu ucapan yang dikatakan sesuai dengan tindakan. Ketiga, 

konsistensi dalam menghadapi tantangan, yaitu suatu kondisi dimana 

seseorang akan tetap konsisten ucapan dan tindakan walaupun dalam kondisi 

sukar. Keempat, konsistensi sebagai keaslian atau kebenaran. Artinya, 

keselarasan antara ucapan, tindakan, dan kebenaran internal individual. 

Terakhir, konsistensi sebagai cerminan moral perilaku. Hal ini berarti sebuah 



 
 

konsistensi moral yang mengacu pada tidakan yang sesuai dengan standar 

perilaku yang dapat diterima di lingkungan sosial. 

Peneliti pun menambahkan data dengan wawancara awal terhadap 20 

orang informan tentang integritas dalam menjalankan business project. Hal 

ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait 

dengan fenomena integritas di business project mahasiswa. 

Tabel 1.2 berikut merupakan hasil wawancara pemahaman tentang 

integritas. 

Tabel 1.2 Tabel Pemahaman Pribadi Mengenai Integritas 

No Inisial Hasil Wawancara Kategori 
1. GH Integritas adalah melakukan suatu hal walaupun tidak 

dilihat oleh orang lain. Bisa dikatakan  Moral. 
Moral 

2. CW Integritas adalah sebuah konsistensi dalam melakukan 
suatu hal. 

Konsistensi Perkataan 

3. JD Integritas adalah sebuah pegangan dalam hidup 
seseorang. 

Moral 

4. VW Integritas adalah melakukan sesuatu yang benar 
walaupun orang lain tidak melakukannya. 

Keaslian atau Kebenaran  

5. MD Integritas adalah sebuah tindakan seseorang yang 
memiliki kejujuran dan karakter kuat dan tetap teguh 
pada pendirian walaupun dalam kesempatan untuk 
berbuat curang.  

Keaslian atau Kebenaran 

6. MT Integritas adalah kesesuaian antara apa yang kita 
lakukan dengan apa yang kita katakan. 

Konsistensi Perkataan 

7. VY Integritas adalah konsisten seseorang dalam melakukan 
tindakan – tindakan yang jujur. 

Keaslian atau Kebenaran 

8. CM Integritas adalah suatu hal yang dilakukan tidak boleh 
curang. 

Keaslian atau Kebenaran 

9. SC Integritas adalah kesesuaian antara perkataan dan 
tindakan serta moral. 

Moral 

10. CL Integritas adalah pendirian seseorang, yaitu orang yang 
bisa memegang perkataannya 

Konsistensi Perkataan 

11. ZG Integritas adalah sikap jujur, dan konsistensi dengan apa 
yang dijanjikan. 

Keaslian atau Kebenaran 

12. ID Integritas adalah komitmen dan kesadaran diri. Moral 
13. MF Integritas adalah kejujuran. Keaslian atau Kebenaran 
14. ES Integritas adalah prinsip yang dimiliki seseorang yang 

harus konsisten seperti tindakannya. 
Konsistensi Perkataan 

15. TT Integritas adalah kesesuaian antara perkataan dan 
tindakan, serta bermoral tinggi 

Moral 

16. JS Integritas adalah sikap dimana harus jujur, serta moral 
yang kita miliki. 

Moral 

17. EW Integritas adalah sifat dimana melakukan sesuatu 
dengan hati nurani serta kewajiban kita. 

Keaslian atau Kebenaran 

18. SR Integritas adalah konsistensi perkataan dan tindakan Konsistensi Perkataan 
19. CN Integritas adalah kesamaan antara ucapan dan tindakan 

yang dilakukan 
Konsistensi Perkataan 

20. WW Integritas adalah melakukan sesuatu dengan jujur dan 
konsisten 

Keaslian atau Kebenaran 

Sumber : Diolah peneliti (2017) 



 
 

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 8 informan 

mengartikan integritas sebagai sebuah keaslian atau kebenaran. Terdapat 6 

informan memahami integritas yang terkait dengan moral. Sisanya, 

mengatakan bahwa integritas adalah sebuah konsistensi dalam perkataan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti mendapat gambaran bahwa 

pemahaman tentang integritas yang ada di benak para pelaku bisnis di 

Universitas Ciputra adalah sebagai sebuah keaslian atau kebenaran yang 

berarti melakukan business project dengan jujur dan berdasarkan fakta yang 

terjadi.  

Tabel 1.3 berikut merupakan informasi yang menjelaskan tentang 

pentingnya integritas dalam business project.  

Tabel 1.3 Hasil Wawancara Mengenai Pentingnya Integritas 

No Inisial Hasil Wawancara 
1. GH Penting 
2. CW Penting 
3. JD Penting 
4. VW Penting 
5. MD Penting 
6. MT Penting 
7. VY Penting 
8. CM Penting 
9. SC Penting 
10. CL Penting 
11. ZG Penting 
12. ID Penting 
13. MF Penting 
14. ES Penting 
15. TT Penting 
16. JS Penting 
17. EW Penting 
18. SR Penting 
19. CN Penting 
20. WW Penting 

Sumber : Diolah peneliti (2017) 
 

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa seluruh informan menyatakan bahwa 

integritas itu penting. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan (Harper, 2013) 

yang menyatakan bahwa, integritas merupakan kualitas terpenting yang harus 



 
 

dimiliki seorang individual, kemudian individual yang tidak memiliki 

integritas akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat.  

Berdasarkan wawancara awal tersebut, peneliti ingin mengeksplorasi 

lebih lanjut terkait dengan integritas mahasiswa Universitas Ciputra dalam 

menjalankan bisnis. Tujuannya adalah agar value yang sudah diterapkan di 

Universitas Ciputra dapat benar – benar dilakukan dalam proses belajar 

mengajar pada Universitas Ciputra. Sama dengan tujuan dari peneliti, pakar 

yang diwawancara pun mendukung untuk dilakukannya penelitian ini agar 

dapat menjadi feedback bagi para mentor (fasilitator) di Universitas Ciputra. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat judul “Eksplorasi Integritas 

Mahasiswa Universitas Ciputra Dalam Menjalankan Business Project” 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hal – hal apa yang dapat 

mengembangkan integritas mahasiswa Universitas Ciputra dalam 

menjalankan bisnisnya.  

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi hal yang dapat 

mengembangkan integritas mahasiswa Universitas Ciputra dalam 

menjalankan bisnis. 



 
 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam ilmu perilaku organisasi terkait dalam pengembangan 

diri (self-improvement) dan Entrepreneurship. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dampak dan manfaat bagi Universitas Ciputra khususnya program 

studi International Business Management sehingga dapat dijadikan 

bahan evaluasi untuk selanjutnya. 

1.5 Lingkup Eksplorasi 

Lingkup eksplorasi pada penelitian ini adalah : 

1. Eksplorasi pada faktor pendukung atau pembangun integritas agar 

dapat mengetahui dari sudut pandang mahasiswa maupun sudut 

pandang pendidik / pakar. 

2. Informan dari penelitian ini adalah mahasiswa program studi 

International Business Management (IBM).  

Batasan ini dilakukan agar mampu menjadi bahan evaluasi yang 

berfokus pada pengembangan salah satu value penting dari Universitas 

Ciputra, yaitu integritas mahasiswa Universitas Ciputra, khususnya di 

program studi IBM. 

 


