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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Universitas Ciputra adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis 

entrepreneurship, yang terus berusaha menciptakan entrepreneur muda dimasa 

yang akan datang. Pembelajaran di Universitas Ciputra tidak berorientasi terhadap 

teori saja, tetapi mahasiswa langsung terjun membangun bisnis. Kampus 

mendorong para mahasiswanya agar berperilaku entrepreneurial melalui proyek 

bisnis yang dilakukan mahasiswa dari sejak semester satu sampai semester tujuh. 

Pembelajaran entrepreneurship juga diterapkan dalam kegiatan organisasi 

kemahasiswaan di Universitas Ciputra. 

Organisasi kemahasiswaan Universitas Ciputra dirancang secara terbuka 

bagi mahasiswa yang ingin terlibat. Mahasiswa dapat mengembangkan bakat, 

minat dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakulikuler, 

dimana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan (RI, 

2012). Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia 

tentang perguruan tinggi nomor 12 tahun 2012 pasal 14 ayat 1 dan 2, yang 

menyatakan bahwa seluruh universitas diharapkan memiliki organisasi 

kemahasiswaan untuk dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa.  

Seluruh aktivitas organisasi kemahasiswaan di Universitas Ciputra diawasi 

dan diarahkan oleh Biro Mahasiswa dan Alumni (BMA). BMA menyediakan 

wadah bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri baik dilingkup fakultas 
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maupun universitas. Menurut (Ciputra, 2015) melalui organisasi kemahasiswaan 

mahasiswa akan mendapat Learning Experience dalam  menghasilkan program 

kerja yang berkualitas sehingga dapat memberikan kontribusi di lingkup 

universitas. 

Organisasi kemahasiswaan Universitas Ciputra terbagi menjadi 3 

golongan yaitu, berdasarkan keminatan mahasiswa melalui Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM), organisasi kemahasiswaan ditingkat jurusan yaitu Student’s 

Union (SU) dapat disebut dengan Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan organisasi 

ditingkat universitas yaitu,  Student Council (SC). Melalui organisasi 

kemahasiswaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi diri setiap 

mahasiswa Universitas Ciputra. 

Peneliti telah melakukan survei awal terkait dengan, minat mahasiswa 

terhadap SU IBM. Hasil survey awal dapat dijelaskan melalui Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Pendaftar dan Anggota SU IBM periode 2016-2018 
Sumber : data yang di olah (2017) 
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Berdasarkan Gambar 1.1 menjelaskan bahwa minat mahasiswa terlibat 

dalam organisasi kemahasiswaan SU IBM dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu 

perbandingan pendaftar pada periode 2016/2017 dengan periode 2017/2018 

meningkat cukup signifikan. Hal tersebut mencerminkan bahwa minat mahasiswa 

tehadap organisasi kemahasiswaan di SU IBM mengalami peningkatan. Hal ini 

menunjukan mahasiswa memiliki niat yang  cukup tinggi untuk mengembangkan 

kompetensi diri melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan, sehingga besar 

kemungkinan organisasi kemahasiswaan Universitas Ciputra dapat berkembang 

dan berkelanjutan. 

Terkait dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan, pada umumnya 

universitas atau perguruan tinggi menyediakan sarana, prasarana dan pendanaan 

untuk menunjang kegiatan yang diadakan organisasi kemahasiswaan disetiap 

universitas (RI, 2012). Hal tersebut tertuang dalam undang – undang mengenai 

perguruan tinggi tahun 2015 pasal 77 ayat 4. Berdasarkan pengalaman peneliti 

terdapat hal unik dalam pengelolaan program kerja SU IBM, dimana didalam 

menjalankan program kerja,  pendanaan yang tidak terkait dengan program 

akademik harus diupayakan secara mandiri oleh SU IBM. Hal tersebut yang 

membedakan lembaga organisasi kemahasiswaan di Universitas Ciputra dengan 

lembaga organaisasi kemahasiswaan di Universitas lain. Perbedaan yang sangat 

menonjol adalah proses pemenuhan sumberdaya dalam menjalankan program 

kerja. 

 Berdasarkan pengalaman peneliti saat bergabung dalam forum HMJM 

(Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen) se-Surabaya lembaga organisasi 
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kemahasiswaan didukung sepenuhnya dalam pemenuhan sumberdaya oleh pihak 

Universitas. Pemenuhan sumber daya yang paling utama adalah mengenai 

penganggaran program kerja. Upaya untuk memenuhi pendanaan program kerja 

oleh SU IBM dilakukan dengan kegiatan entrepreneurial. Bentuk kegiatan 

entrepreneurial yang diupayakan SU IBM dapat dijelaskan melalui Tabel 1. 1. 

Tabel 1. 1 Kegiatan Fundrising SU IBM 
Kegiatan Aktifitas 

Garage sale kegiatan yang menggambarkan 

dimensi intrapreneurship 

proactiveness, innovation dan opprtunity 

recognition 

Menjual barang bekas yang dikumpulkan dari 

mahasiswa Universitas Ciputra yang kemudian 

dipasarkan di taman bungkul. 

Bazar for business kegiatan yang 

menggambarkan dimensi intrapreneruship 

proactiveness, innovation, opportunity 

recognition dan risk taking 

Mengupayakan pendanaan melalui penjualan 

tenant di dalam acara yang diadakan SU IBM 

dengan mempertimbangkan berbagai macam 

aspek, tema, harga dll. 

Seminar merupakan kegiatan yang 

menggambarkan dimensi intrapreneruship 

proactiveness, innovation, opportunity 

recognition, dan risktaking 

Menjual tiket seminar yang diadakan SU IBM 

untuk memenuhi pendanaan program kerja serta 

merancang tema seminar yang menarik 

Personal Selling merupakan kegiatan yang 

menggambarkan dimensi intrapreneurship 

proactiveness, risktaking dan innovative. 

Setiap anggota SU IBM mendapatkan target 

untuk menjual produk tertentu untuk memenuhi 

pendanaan program kerja dengan menggunakan 

cara yang kreatif. 

Book Sale merupakan kegiatan yang 

menggambarakan dimensi intrapreneurship 

proactiveness, risk taking, opportunity 

recognition, dan innovatioveness 

SU IBM menjual buku mata kuliah yang 

dibutuhkan mahasiswa Universitas Ciputra 

dengan harus memperhitungkan jumlah buku 

yang dipesan dan merancang pemesanan secara 

efisien. 

Sumber : data internal organisasi (2017) 

Tabel 1. 1 Kegiatan Fundrising SU IBM yang dilakukan anggota untuk 

memenuhi pendanaan program kerja yang akan dilakukan dalam satu periode. 
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Kegiatan fundrising mengharuskan setiap anggota diberikan tanggung 

jawab berupa target yang harus tercapai. Pencapaian target masing-masing 

anggota perlu didasari perilaku intrapreneurial  seperti yang dinyatakan oleh 

(Biniari & Mosen, 2017) individual yang sudah berporses dalam sebuah 

organisasi dan telah melakukan entrepreneurial action dapat dikatakan memiliki 

intrapreneurial behaviour. Menurut (Ying & Mansori, 2016) intrapreneurship 

adalah sebuah konsep yang menggambarkan kegiatan entrepreneurial didalam 

sebuah organisasi. Menurut (Musoke, 2016) terdapat tiga dimensi yang 

mencerminkan indiviual memiliki sikap intrapreneurial yaitu innovativeness, 

proactiveness, dan risk taking.  Ketika indivual terlibat dalam kegiatan organisasi 

dapat dinyatakan bahawa individual tersebut memiliki karakteristik intrapreneur 

(Suanes & Benitez, 2018). Kegiatan SU IBM pada Tabel 1. 1 Kegiatan Fundrising 

SU IBMmerupakan bentuk gambaran yang mencerminkan karakteristik 

intrapreneur anggota SU IBM. 

Kegiatan entrepreneurial dapat berhasil ketika didukung keterlibatan 

anggota atau individual dalam organisasi tersebut agar tujuan organisasi dapat 

tercapai. Intrapreneurship adalah kegiatan entrepreneurial  didalam suatu 

organisasi (Chong & Mansori, 2017). SU IBM melakukan seleksi anggota yang 

bertujuan untuk memilih anggota terbaik sehingga program kerja dapat teralisasi 

secara optimal.  

 Intrapreneur adalah individual yang terlibat aktif untuk berinovasi 

didalam suatu organisasi (Braunerhjlem & Ding, 2017) Hal tersebut selama ini 

telah ditunjukkan oleh anggota SU IBM dengan terlibat dalam setiap program 
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kerja. Melihat besarnya tanggung jawab yang ditunjukkan oleh anggota SU IBM 

dan kontribusi melalui kegiatan entrepreneurial peneliti tertarik untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dapat mencerminkan perilaku intrapreneruship 

anggota SU IBM. Terkait dengan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “ Analisis Faktor Intrapreneurship Pada Anggota Student’s 

Union IBM Universitas Ciputra. “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, faktor-faktor apa saja yang 

mencerminkan perilaku Intrapreneurship  pada anggota organisasi kemhasiswaan 

SU IBM? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah. mengetahui faktor – faktor 

apa saja yang mencerminkan perilaku Intrapreneurship pada anggota organisasi 

kemahasiswaan SU IBM. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi, panduan ataupun masukan bagi perkembangan ilmu manajemen, 

entrepreneurship dan menambah wawasan mengenai Intrapreneurship. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat bagi 

SU IBM dalam proses perekrutan, seleksi, maupun dalam penyusuanan 

keanggotaan organisasi di awal periode yang akan datang. 

 


