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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Perguruan tinggi di Indonesia mempunyai peranan penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 2012 

menjelaskan Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia terbagi atas perguruan tinggi 

negeri  (PTN) yang didirikan atau diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan 

tinggi swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan 

atau badan penyelenggara lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

serta Peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, 

Perguruan Tinggi, baik melalui fakultas atau program studi, mempunyai tugas pokok 

dan fungsi dalam hal pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia untuk 

mencapai kemajuan bangsa dan peradaban.  

Perguruan tinggi memiliki peran signifikan dalam mencapai ekspektasi 

luhurnya yakni pengkreasian insan unggul dan berbakat baik di bidang formal 

maupun non formal. Dalam mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi berbenah diri 

dan memainkan peran maksimal yang relevan terutama dalam menghadapi kemajuan 

zaman yang sangat kompetitif. Oleh karena perannya yang sangat vital maka 

pengelolaan perguruan tinggi mesti memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, 

nirlaba, penjaminan mutu serta efektivitas dan efisiensi. Dalam proses pengelolaan 

ini perguruan tinggi diberi keleluasaaan atau otonomi untuk mengatur dan mengurus 

sendiri organisasinya. Otonomi perguruan tinggi berlandaskan UU Nomor 12 tahun 

2012 tentang pendidikan tinggi, dimana dasar hukum ini mengatur tentang otonomi 

pengelolaan perguruan tinggi yang terdiri dari otonomi bidang akademik dan bidang 

non-akademik. Otonomi pengelolaan bidang akademik meliputi penetapan norma 

dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yakni 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Sedangkan otonomi pengelolaan bidang non-akademik mencakup penyelenggaraan 

organisasi, manajemen keuangan, kemahasiswaan, tenaga kerja dan sarana prasarana. 

Sufyarma (2004) menyatakan bahwa status otonomi perguruan tinggi mengandung 

tiga aspek penting: Pertama, otonomi eksternal berupa pemberian status sebagai 
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badan hukum, kedua, otonomi organisasi yang memberi kebebasan bagi perguruan 

tinggi untuk menetapkan struktur organisasi, struktur program studi, kegiatan 

akademik serta perencanaan sumber daya. Ketiga, otonomi kelembagaaan yang 

responsif. Selain status otonomi, penyelenggaraan organisasi PTN dan PTS ditunjang 

oleh perangkat-perangkat seperti: a). penyusun kebijakan, b). pelaksana akademik, 

c). pengawas dan penjamin mutu, d). penunjang akademik atau sumber belajar, e). 

pelaksana administrasi atau tata usaha. Kelima unsur ini sangat vital bagi 

penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana amanat PP Nomor 

24 tahun 2014 tentang tata kelola perguruan tinggi.    

Perguruan tinggi memiliki beberapa fungsi utama dalam eksistensinya 

seperti: (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; (3) sebagai agen perubahan sosial. Fungsi tersebut 

sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Indonesia, yakni pendidikan dan 

pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Ali (2009) 

mengemukakan bahwa fungsi perguruan tinggi secara universal dan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi memiliki keterkaitan substansial yakni: (1) muatan terbesar dari 

dharma pendidikan dan pengajaran adalah pada pengembangan SDM, (2) muatan 

terbesar dari dharma penelitian adalah pengembangan sains dan teknologi, dan (3) 

muatan terbesar dari dharma pengabdian kepada masyarakat adalah upaya 

melakukan perubahan sosial menuju perbaikan sesuai dengan arah pembangunan 

masyarakat yang diinginkan. 

Pertumbuhan PTN dan PTS di Indonesia saat ini mengalami kenaikan. 

Ditengah perkembangannya, perguruan tinggi tentu tidak luput dari tantangan yang 

tak hanya menyangkut kegiatan akademik maupun pengembangan iptek, tetapi juga 

menyangkut aspek kontrol kelembagaan dimana terdapat banyak pelanggaran yang 

membentuk citra negatif perguruan tinggi. Syafarudin (2012) mengemukakan 

timbulnya penyelewengan di perguruan tinggi terkait dengan faktor-faktor seperti 

pembiayaan bagi pengembangan dosen atau pegawai yang rendah, serta minimnya 

sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Inspektorat Jenderal 

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemristekdikti, 2015) juga 

mengungkap temuan menyangkut problematika kepatuhan dimana tidak sedikit 

pihak perguruan tinggi melanggar standar prosedur operasional (SOP) seperti KKN, 

penyelewengan dalam perjalanan dinas dan pengadaan barang. Situasi tersebut pada 
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gilirannya mendorong peran yang optimal dari Satuan Pengawas Internal di 

perguruan tinggi. 

Satuan pengawas internal (SPI) merupakan salah satu unit kerja didalam 

perguruan tinggi yang mana SPI ini merupakan organ yang dibentuk untuk 

membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Pembentukan SPI di Perguruan 

Tinggi dilandasi PP Nomor 66 Tahun 2010 lalu Permendiknas Nomor 47 Tahun 

2011 serta PP Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu organ 

perguruan tinggi adalah Satuan Pengawas internal yang secara struktural berada 

secara langsung dibawah rektor. SPI bertugas melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja serta mendorong pencapaian mutu 

universitas baik dalam aspek akademik maupun nonakademik. Fungsi SPI di 

perguruan tinggi merupakan metode baru pemerintah bagi peningkatan mutu melalui 

peran pengawasan internal. Perekrutan anggota SPI perguruan tinggi sendiri 

dilakukan secara internal dalam hal ini oleh rektor, sehingga dalam mengawasi 

kinerja unit-unit perguruan tinggi rektor mendapatkan laporan akurat. 

Ruang lingkup pelaksanaan tugas kepengawasan SPI menurut Wiwoho 

(2017), meliputi pemeriksaan internal terhadap: a) Perencanaan dan penganggaran, 

b) Pelaksanaan anggaran, c) Pelaporan keuangan, d) Pelaksanaan tugas Pejabat 

Perbendaharaan, e) Program pengendalian gratifikasi. Ruang lingkup ini merupakan 

bidang non-akademik dalam perguruan tinggi. Dengan ruang lingkup ini SPI dapat 

mencapai tujuan organisasi dimana pengawasan internal bertujuan untuk:  

1. Terlaksananya sistem penjamin mutu/pengendalian internal secara baik serta 

informasi keuangan yang akurat dan handal 

2. Mengidentifikasi resiko guna meminimalisasi resiko di perguruan tinggi   

3. Peraturan eksternal  dan internal dapat diterima dan telah dipenuhi 

4. Kriteria operasi (kegiatan) telah dipenuhi 

5. Penggunaan sumber daya secara efisien dan ekonomis 

6. Tujuan organisasi (Visi Misi) telah dicapai secara efektif 

Tujuan pengawasan internal di atas dapat tercapai apabila satuan pengawas 

internal mendapatkan keleluasaan dalam melaksanankan tugasnya. Adapun 

kewenangan SPI di perguruan tinggi menurut Wiwoho (2018), adalah sebagai 

berikut:  
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1. Melakukan review dan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem 

pengendalian intern di perguruan tinggi 

2. Merumuskan jadwal untuk menentukan strategi, ruang lingkup, metode, dan 

frekuensi audit internal secara independen 

3. Memperoleh informasi secara lengkap dan menyeluruh dari setiap fungsi di 

perguruan tinggi  

4. Memperoleh penjelasan dari semua level manajemen berkenaan dengan 

pelaksanaan tugas auditor internal 

5. Memperoleh izin untuk mengakses seluruh informasi dan atau melakukan 

peninjauan fisik atas seluruh aset milik perguruan tinggi 

6. Menyampaikan laporan hasil audit, termasuk hambatan dan rekomendasi yang 

telah, sedang, dan atau belum dilakukan manajemen kepada pimpinan tertinggi 

perguruan tinggi 

Keleluasaan SPI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di perguruan 

tinggi ini ditentukan oleh iklim organisasi dimana sangat terkait dengan nilai-nilai 

organisasi yang merupakan perwujudan nyata dari budaya organisasi. Budaya 

organisasi merupakan cerminan perilaku yang menjadi jati diri suatu organisasi 

(Donmisoru, 2017). Jauh sebelum pengendalian internal terbentuk, organisasi 

terlebih dahulu mempunyai visi-misi yang diimplementasikan dalam aktivitas 

organisasi. Dalam visi-misi organisasi terkandung simbol dan lambang berupa 

semboyan/moto yang menjadi pembeda organisasi tersebut dari organisasi lainnya. 

Dengan kata lain terdapat berbagai gaya atau model berorganisasi yang dapat 

diidentifikasi pada sikap dan perilaku seluruh anggota organisasi. Perilaku dan sikap 

individu dalam organisasi sangat mempengaruhi pembentukan jati diri dan karakter 

organisasi tersebut. Secara berkesinambungan, perilaku dari para anggota organisasi 

yang semakin mengakar akan menjadi budaya dalam organisasi.  

Menurut Schein (2004), budaya merupakan fenomena dinamis yang 

mengelilingi kita setiap saat, terjadi secara berkesinambungan melalui interaksi antar 

individu dan dibentuk oleh perilaku timbal balik, serta terdiri dari struktur organisasi, 

rutinitas, aturan dan norma-norma yang membimbing dan membatasi tingkah laku. 

Dengan kata lain budaya organisasi menggambarkan sikap anggota organisasi dan 

dapat membentuk sikap mereka. Budaya organisasi bukanlah suatu hal yang tumbuh 

secara natural melainkan dengan sengaja ditularkan ke dalam organisasi. Iklim 

pengendalian dalam lingkungan organisasi akan sangat dipengaruhi oleh penerapan 
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nilai-nilai dari budaya organisasi yang bersifat etis, transparan dan akuntabel. Selain 

itu nilai-nilai budaya organisasi akan dapat mempengaruhi bagaimana pengendalian 

internal terlaksana dalam organisasi. Ada pemahaman timbal balik bahwa budaya 

organisasi berperan penting dalam membentuk behaviour anggota, sebaliknya 

behaviour anggota seperti praktek bisnis yang etis dan transparan akan sangat 

menentukan iklim budaya organisasi, sehingga pengendalian internal akan dapat 

terbentuk dan memperkuat budaya organisasi. Hal ini sejalan pula dengan pernyataan 

Biegelman dan Bartow (2012) yang mengemukakan bahwa budaya etis dan 

kepatuhan tidak harus selalu identik dengan hukum, tetapi juga melalui prinsip-

prinsip kejujuran dan integritas sebagai solusi proaktif untuk mencegah beberapa 

kesalahan organisasi. 

Pandangan-pandangan tersebut memotivasi penulis untuk meneliti 

bagaimana perilaku para anggota organisasi dan nilai-nilai budaya organisasi di 

Unwira sebagai lembaga pendidikan tinggi Kristiani, lalu mengeksplorasi hubungan 

dari internalisasi dan penerapan nilai-nilai budaya organisasi dengan pencapaian 

kinerja dari organisasi Unwira. Beragam nilai dan norma dalam budaya organisasi 

termanifestasi dalam perilaku anggota yang kemudian akan mempengaruhi 

pencapaian tujuan organisasi yang disebut dengan istilah logika institusional, yang 

mana merupakan suatu konstruksi sosial dari berbagai pola yang berkaitan dengan 

praktik, asumsi, nilai, keyakinan dan aturan di mana para individu memproduksi dan 

mereproduksi hal-hal yang nyata, mengorganisasikannya dalam ruang dan waktu, 

dan menyajikannya menjadi suatu makna dalam realitas sosial (Agung, dkk, 2013). 

Sehingga dari defenisi ini dapat dikatakan bahwa logika institusional merupakan 

penghubung antara individu dengan praktik- praktik dan struktur maupun aturan 

institusional sehingga dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk bertindak 

dengan menggunakan pertimbangan yang rasional.  

Logika institusional merupakan pelengkap dalam teori institusional atau 

kelembagaan dimana pengertian dari teori institusional menurut Andi & Oscar 

(2014) yang dikutip dari Frederickson dan Smith (2003),  adalah teori yang melihat 

organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, 

norma dan harapan yang mengatur seseorang/ kelompok dalam berperilaku dan 

menentukan pilihan. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa kepercayaan, 

paradigma, kode, budaya dan pengetahuan yang mendukung aturan-aturan dan 

rutinitas-rutinitas akan dipengaruhi oleh kondisi sosial dalam organisasi, yang terjadi 
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akibat adanya tekanan atau isomorfisme. Teori ini memperhatikan bagaimana 

struktur, seperti skema, aturan, norma dan rutinitas, menjadi bentuk yang bersifat 

otoritatif untuk terjadinya perilaku sosial Andy & Oscar (2014). Jadi dalam hal ini 

institusi atau lembaga bukan saja meliputi aturan, nilai, kebiasaan tertentu namun 

juga harus dilihat adanya tindakan yang terjadi dan bagaimana tindakan itu diulang 

(direproduksi) dan apakah tindakan yang dilakukan tersebut merupakan hasil 

pertimbangan yang rasional akibat adanya tekanan atau isomorfisme yang dihadapi 

organisasi, sehingga pemahaman terhadap nilai dan norma inti akan bisa membentuk 

organisasi yang sehat, akan tetapi timbulnya berbagai kendala internal dalam 

organisasi berpeluang menghambat pencapaian cita-cita luhur organisasi. 

Unwira merupakan PTS Katolik yang berasaskan Pancasila dan atribut Katolik 

menjadi ciri khas universitas yang mengacu pada nilai-nilai dan semangat yang 

bersumber pada iman dan ajaran Gereja Katolik.  Spiritualitas dasar Unwira 

berlandaskan pada semangat hidup pelindung Kongregasi SVD, St. Arnoldus Janssen 

yakni ”Ut Vitam Habeant Abundantius” yang berarti ”agar mereka memperoleh 

hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahannya”. Ungkapan tersebut 

kemudian mendasari lahirnya moto Unwira yakni ”melayani dengan hati”. Moto 

Unwira ”melayani dengan hati” merupakan suatu nilai yang diterapkan dalam 

organisasi yang menggambarkan jati diri universitas dimana setiap anggota 

organisasi diharapkan dapat menjalankan tugas dengan hati yang tulus sehingga 

dapat meningkatkan etos kerja Unwira. Nilai Unwira ”melayani dengan hati” 

mengandung makna pelayanan secara jujur, tulus dan penuh tanggung jawab. 

Budaya pelayanan sebagai citra Unwira ditunjukan oleh sikap para dosen yang 

mengajar dengan hati layaknya seorang ayah dan ibu, para pegawai yang melayani 

mahasiswa dan sesama rekan kerja dengan hati seorang sahabat, dan para pejabat 

universitas dan fakultas yang melakukan koordinasi bagai hati seorang gembala, 

(https://www.unwira.ac.id, 2018).  

Nilai organisasi “melayani dengan hati” bukan hanya sebuah wacana tetapi 

merupakan dasar dalam batang tubuh organisasi. Pelayanan dari hati merupakan 

internalisasi nilai yang dirintis para gembala Serikat Sabda Allah (SVD) sejak awal 

berdirinya Unwira, sehingga dalam prosesnya dihayati oleh insan-insan organisasi 

demi mewujudkan pandangan yang sama dalam memaknai ajaran Gereja Katolik 

yakni cinta kasih kepada sesama manusia, hormat terhadap kehidupan dan cinta akan 

kebenaran, keadilan, kejujuran dan perdamaian dan hubungan yang selaras dengan 

https://www.unwira.ac.id/
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Tuhan (https://www.unwira.ac.id, 2018). Apabila semua anggota organisasi 

menghayati nilai-nilai tersebut maka akan mewujudkan tekad universitas secara 

keseluruhan untuk mengabdi secara total dalam bidang pendidikan tinggi demi 

kebaikan manusia, dan dampak dari pemaknaan nilai melayani dengan hati ini akan 

ditunjukan dengan sikap dari para anggota unwira baik dalam menjalin hubungan 

atau relasi yang harmonis dengan sesama anggota organisasi dan juga menunjukan 

komitmen dalam memberikan pelayanan dengan sepenuh hati.  

Komitmen pelayanan dengan hati selalu diupayakan para anggota misalnya 

pelayanan yang sama terhadap mahasiswa yang berbeda keyakinan, meski dalam 

beberapa kesempatan tampak ada pelayanan yang hanya mementingkan asal atau 

suku mahasiswa. Implementasi nilai-nilai melayani dengan hati diharapkan dapat 

dihayati oleh setiap anggota organisasi agar dapat mendukung pencapaian tujuan 

universitas. Dalam memberikan pelayanan para pegawai hendaknya menunjukan 

sikap yang etis baik dalam penampilan, tutur kata maupun sikap. Keseluruhan 

tindakan yang ditunjukan oleh anggota organisasi tentunya didasari oleh suatu 

kebijakan yang menjadi tolok ukur dalam bertindak. Implementasi nilai-nilai 

melayani dengan hati ini merupakan salah satu factor yang digunakan untuk 

mencapai tujuan Unwira yakni menjadi unggul dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni, berdasarkan nilai-nilai kristiani di kawasan Timur 

Indonesia, sehingga dalam rencana strategisnya unwira diharapkan dapat 

mengedepankan pelayanan dengan hati agar dapat meningkatkan citra dan kinerja 

dari Unwira. Kendati demikian unwira sebagai sebuah lembaga pendidikan tidak 

sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai melayani dengan hati dalam proses 

operasionalnya dan hal ini menunjukan sisi lemah dari Unwira khususnya bagi tim 

pengawas internal yang melakukan fungsi monitoring dan evaluasi.  

Bagian pengawasan internal atau audit internal di lingkungan Unwira berada 

di bawah naungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu 

(LP3M), dimana didalamnya terdapat Divisi Monitoring dan Evaluasi yang 

menjalankan fungsi kontrol. Dalam penelitian ini penulis akan mengeksplorasi 

hubungan antara internalisasi dan implementasi nilai organisasi dengan kinerja 

Unwira. Bahwa dalam lingkup praktikum atau tugas yang diemban para anggota 

Unwira, prinsip melayani dengan hati belum betul-betul diimplementasikan secara 

total. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya penghayatan terhadap nilai melayani 

dengan hati yang disebabkan oleh keberagaman karakter anggota organisasi yang 
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berasal dari suku dan wilayah yang berbeda. Perbedaan asal-usul para anggota sangat 

berdampak pada perbedaan penyerapan nilai-nilai yang dimaksud tadi, beberapa 

membutuhkan waktu yang cepat, sementara yang lainnya membutuhkan waktu yang 

tidak singkat. Perbedaan tersebut menampilkan pula ekspresi atau gaya pelayanan 

yang berbasis daerah asal sehingga memunculkan isu-isu negatif seperti 

ketidakadilan dalam pelayanan. Sementara Satuan Pengawas Internal dalam 

melakukan tugas dan fungsinya dapat menilai situasi tersebut dan kelancaran 

monitoring dapat pula dipengaruhi oleh iklim yang membudaya dalam organisasi. 

Keberagaman identitas para anggota Unwira pada gilirannya akan mempengaruhi 

operasionalisasi lembaga sehingga memerlukan metodologi tersendiri agar 

penghayatan dan pengamalan melayani dengan hati betul-betul terlaksana. Secara 

ringkas penulis akan menguraikan hasil evaluasi LP3M dengan realitas yang terjadi 

di unwira, yaitu: 
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Table 1.1  Laporan Evaluasi LP3M vs Realitas 

 

Unit kerja 
Jenis 

Layanan 
Yang Dilayani 

Internalisasi 

Melayani 

Dengan Hati 

Target 

Pencapaian 
Realisasi Analisis GAP 

Biro 

Administrasi 

Akademik Dan 

Kemahasiswaan 

(BAAK) 

Pelayanan 

administrasi 

Mahasiswa, 

pegawai, dosen 

1. Ketulusan 

2. Kesopanan 
3. Keadilan 

4. Toleransi 100% 80% 

Masih adanya Pelayanan yang diskriminatif dan 

bersifat kedaerahan yang terjadi secara berulang 

kali. 

Biro 

Administrasi 

Akademik Dan 

Kemahasiswaan 

(BAAK) 

Pelayanan 

beasiswa 
Mahasiswa 

1. Kejujuran 

2. Tanggungjawab 

3. Keadilan 
4. Transparansi 

5. Cinta kasih 

100% 80% 

Penyampaian informasi beasiswa yang belum 

transparan dan hanya menyasar pihak tertentu 

berdasarkan suatu hubungan, sehingga penerima 

beasiswa menjadi tidak tepat sasaran. 

Biro keuangan 

Layanan 

dana 

kegiatan 

mahasiswa 

Mahasiswa 

1. Tanggungjawab 
2. Kejujuran 

3. Kebenaran 

 

100% 80% 

Dana untuk kegiatan mahasiswa selalu dilayani 

dan diberikan sesuai anggaran yang ditetapkan 

tetapi tidak adanya ketegasan atau sanksi bila 

ditemukan adanya nota fiktif dan pemalsuan 

tendatangan dalam laporan pertanggungjawaban 

(LPJ) kegiatan mahasiswa. 
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LP3M 

(audit internal) 

Layanan 

pemantauan 

dan 

pemeriksaan 

Fakultas dan 

jurusan 

1. Tanggungjawab 

2. Kejujuran 
3. Professional 

4. Etika  

100% 80% 

Adanya kegiatan pungutan liar (pungli) yang 

terjadi di jurusan mendatangkan ancaman 

reputasi bagi universitas. 

 

 

Biro keuangan 

Layanan 

administrasi 

kepegawaian 

(perjalanan 

dinas) 

Pegawai, dosen 

1. Tanggungjawab 
2. Kejujuran 

3. Kebenaran 

4. Ketulusan 
100% 80% 

Adanya ketidakpatuhan dalam perjalanan dinas 

sehingga berdampak pada pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang kurang lengkap. 

Biro Umum 

Layanan 

kebutuhan 

rumah 

tangga dan 

layanan 

transportasi 

Civitas Unwira 

1. Ketulusan 

2. Tanggungjawab 

3. Profesional 

4. Kepedulian 
5. Cinta kasih 

100% 80% 

Peminjaman proyektor untuk perkuliahan  dan 

kegiatan mahasiswa seringkali tidak diijinkan 

sehingga berdampak pada prosesnya yang 

menjadi tidak nyaman dan kurang lancar.  

Biro personalio 

Layanan 

administrasi 

kepegawaian  

Dosen dan pegawai 

1. Tanggungjawab 

2. Profesional 
3. Ketulusan 

 
100% 80% 

Pengarsipan yang kurang rapi oleh bagian 

personalia menjadi kendala ketika 

membutuhkan data-data kinerja dosen atau 

pegawai  

Perpustakaan 

Layanan 

perpustakaa

n 

Mahasiswa dan 

dosen 

1. Tanggungjawab 
2. Profesional 

3. Keiklasan 

4. Kepedulian 

 

100% 80% 

Informasi yang tidak akurat dari pegawai 

perpustakaan dalam memberikan layanan 

kepada mahasiswa yang mencari buku sehingga 

banyak kali mahasiswa tidak menemukan buku 
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yang dicari. 

Keamanan 

Layanan 

keamanan 

dan 

kenyamanan  

Civitas unwira 

1. Tangungjawab 

2. Profesional 
3. Kepedulian 

4. ketulusan 

100% 80% 

Masih sering terjadi pencurian didalam 

lingkungan kampus yang mengganggu 

kenyamanan dari seluruh warga unwira. 

Biro rektorat 

kelembagaa

n 

 

Umum - - - - 

Sumber: laporan evaluasi LP3M dan informan civitas unwira



 

Data diatas menunjukan adanya ketidaksesuaian antara penilaian yang 

dilakukan oleh SPI dengan fakta yang terjadi dalam organisasi. Kondisi organisasi yang 

belum menunjukan komitmen yang total dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

organisasi melayani dengan hati menjadi kendala tersendiri dan menimbulkan 

pertanyaan apakah implementasi nilai-nilai melayani dengan hati yang ditunjukan 

dipengaruhi oleh tekanan atau isomorfisme ataukah implementasi nilai melayani dengan 

hati tersebut merupakan hasil pemaknaan atau internalisasi nilai di unwira. Dari kasus 

yang dipaparkan diatas penulis menghubungkan beberapa isu di atas dengan internalisasi 

dan implementasi nilai organisasi yang membentuk anggota Unwira dalam menjalankan 

tugasnya. Peneliti ingin mengetahui apakah penerapan budaya melayani dengan hati 

dapat mendukung kinerja organisasi unwira. Penelitian ini akan menggunakan teori 

institusional yang berkaitan dengan studi organisasi khususnya isomorfisme atau 

tekanan, lingkungan pengendalian Unwira, proses institusionalisasi serta logika 

institusional untuk menganalisis implementasi nilai-nilai melayani dengan hati yang 

ditunjukan melalui prinsip-prinsip good university governance dalam unwira. 

Implementasi nilai melayani dengan hati dipilih sebagai objek analisis karena hal ini 

berkaitan dengan pencapain kinerja dari organisasi unwira. Berdasarkan latar belakang 

di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Implementasi 

Nilai-Nilai Organisasi “Melayani Dengan Hati” Untuk Mendukung Kinerja Unwira 

(Prespektif Lingkungan Pengendalian)”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apakah imlementasi nilai-nilai organisasi “melayani dengan hati” mendukung 

kinerja organisasi Unwira? 

Peneliti juga membuat pertanyaan pendukung yang perlu dijawab dalam 

penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana internalisasi nilai-nilai “melayani dengan hati di Unwira”? 

2. Apakah implementasi nilai-nilai melayani dengan hati di Unwira dipengaruhi 

oleh internalisasi nilai atau karena adanya tekanan atau isomorfisme di 

unwira?  



 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk menganalisis implementasi nilai-nilai 

organisasi “melayani dengan hati” dalam mendukung kinerja Unwira. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi pengembangan teori: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan juga 

menjadi pembanding bagi pengembangan teori khususnya yang berkaitan 

dengan implementasi nilai-nilai dalam organisasi. 

b. Manfaat bagi peneliti: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperkaya pengetahuan peneliti. 

2. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi dan dapat menjadi bahan pembanding bagi penelitian 

selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan internalisasi dan  penerapan 

nilai-nilai organisasi dalam mendukung kinerja organisasi. 

c. Manfaat bagi Institusi (Unwira) 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktek bagi 

unwira dalam mengevaluasi penerapan nilai-nilai melayani dengan hati 

sehingga dapat meningkatkan kinerja dari Unwira. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan 

bagi para regulator dan pemimpin di Unwira sehingga dapat mengeluarkan 

kebijakan yang tepat berkaitan dengan penerapan nilai-nilai organisasi di 

unwira agar dapat meningkatkan kinerja dari Unwira. 

 

 

 

 


