
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.I Gambaran Umum Data Penelitian 

 Unwira sebagai sebuah perguruan tinggi swasta tidak terlepas dari proses tata 

kelola, dimana sebagai perguruan tinggi Unwira mempunyai nilai-nilai dasar yang 

menjadi landasan dalam setiap aktivitas operasional organiasasi. Aktivitas operasional 

baik yang dilakukan oleh pegawai secara pribadi, kelompok dalam unit kerja dan secara 

keseluruhan oleh Unwira dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip good university 

governance. GUG merupakan konsep yang diturunkan dari GCG dimana good 

corporation governance merupakan sebuah stuktur, sistem dan proses yang digunakan 

untuk mengawasi aktivitas operasional organ-organ perusahaan agar berjalan sesuai 

dengan harapan pihak yang berkepentingan (stakeholder) sehingga memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang (The 

Indonesian Institute For Corporate Governance,  2011), dari definisi diatas 

memunculkan pengertian  good university governance yang dapat diartikan sebagai 

serangkaian mekanisme yang terdiri dari struktur, sistem, dan proses yang digunakan 

untuk mengawasi serangkaian aktivitas operasional yang berjalan dalam organ-organ 

organisasi agar sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan 

sehingga secara berkesinambungan dapat memberikan nilai tambah universitas dalam 

jangka panjang. 

Berdasarkan definisi dari GUG diatas peneliti ingin melihat dan mengetahui lebih 

jauh tentang penerapan prinsip-prinsip GUG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, 

responsibility, independensi dan keadilan, apakah penerapan prinsip tersebut dilandasi 

oleh nilai unwira melayani dengan hati dan bagaimana pegawasan yang dilakukan terkait 

penerapan prinsip GUG ini. Peneliti menggabungkan konsep dari good university 

governance, budaya organisasi, teori institusional dan kinerja untuk dapat melihat apakah 

implementasi nilai-nilai organisasi melayani dengan hati yang ditunjukan dengan 

penerapan prinsip GUG  berlandaskan pada nilai-nilai dari organisasi atau karena tekanan 

dalam institusi yang keduanya sama-sama berdampak pada kinerja pelayanan di unwira, 



 

sehingga membutuhkan SPI baik dalam segi peranan dan fungsi serta ruang lingkup 

pengawaan yang dilakukan serta dapat melihat bagaimana kondisi lingkungan 

pengendalian dari organisasi.  

Data penelitian ini diambil dari Unwira, dimana pada latar belakang peneliti telah 

menyajikan dan menunjukan gap yang terjadi dari tabel evaluasi LP3M dengan fakta atau 

kondisi riil yang terjadi di Unwira. secara singkat peneliti menggambarkan kondisi 

Unwira sebagai berikut:  

Gambar 5.1 
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Robbins (2003) berpendapat bahwa budaya organisasi mengacu pada suatu sistem 

makna bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya dan membedakan suatu organisasi 

dengan yang lainnya. Dalam konteks ini budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme 

pembuat makna dan kendali dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku anggota, serta 

penciptaan aturan, sedangkan menurut Colquitt, dkk (2009) menjelaskan bahwa budaya 
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organisasi merupakan internalisasi paradigma sosial dalam sebuah organisasi berupa 

aturan, nilai-nilai dan norma yang pada gilirannya memacu perilaku anggota pada 

pencapaian tujuan berorganisasi. Berdasarkan definisi ini maka dapat dilihat bahwa nilai 

unwira yakni melayani dengan hati merupakan bagian dari budaya organisasi yang 

menjadi pemandu serta pengendali perilaku pegawai di unwira untuk dapat mencapai 

tujuan unwira. Tetapi pada kenyataannya nilai melayani dengan hati ini belum 

sepenuhnya menjadi dasar dalam pembentukan pola perilaku serta aturan di unwira. Hal 

ini kemudian berdampak pada implementasi prinsip-prinsip good university governance 

yang terdiri dari: 

Tabel 5.1 

Implementasi prinsip GUG di Unwira   

Komponen Definisi Gap 

Transparansi  Transparansi merupakan ketersediaan 

informasi yang akurat, relevan dan mudah 

dimengerti yang dapat diperoleh secara low-

cost sehingga stakeholders dapat mengambil 

keputusan yang tepat. Pengambilan dan 

implementasi keputusan dilakukan dalam 

tata cara yang mengikuti hukum dan 

peraturan. Informasi harus tersedia secara 

bebas dan dapat diakses langsung oleh pihak-

pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan 

tersebut. Informasi yang tersedia haruslah 

dalam bentuk dan media yang mudah 

dimengerti. 

Tidak semua informasi dapat 

diakses secara terbuka di Unwira 

salah satunya informasi mengenai 

beasiswa yang sering kali bersifat 

tertutup. Transparansi yang 

ditunjukan oleh pegawai unwira 

tidak dilandasi oleh nilai-nilai 

melayani dengan hati. Kesulitasn 

dalam mengakses informasi 

seringkali terjadi khususnya 

informasi mengenai beasiswa 

yang berdampak pada 

ketidaktepatan sasaran penerima 

beasiswa. Hal ini menunjukan 

bahwa nilai melayani dengan hati 

yang terdiri dari, ketulusan, 

Kejujuran, Tanggungjawab, 

Keadilan dan Cinta kasih tidak 

nampak dalam transparansi yang 

ditunjukan pegawai Unwira.  

Akuntabilitas  Universitas harus mempunyai uraian tugas 

dan tanggungjawab yang jelas (secara 

tertulis) dari setiap anggotanya, termasuk 

juga didalamnya kriteria dan proses 

pengukuran kinerja, pengawasan dan 

pelaporan. Harus ada audit internal yang 

tugasnya antara lain: melakukan penilaian, 

Uraian tugas memang sudah jelas 

di Unwira tetapi yang menjadi 

persoalan adalah belum ada 

kriteria pengukuran kinerja yang 

jelas di Unwira, selain itu fungsi 

pengawasan tidak berjalan 

sempurna dimana tidak adanya 



 

analisis dan interpretasi dari akivitas suatu 

organisasi  secara independen. Pada dasarnya 

ruang lingkup audit internal mencakup segala 

aspek kegiatan dalam organisasi dalam 

rangka penilaian kinerja untuk tujuan 

mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas 

organisasi sehingga proses, tujuan dan 

sasaran organisasi dapat dicapai dengan 

efisien dan efektif. Ada baiknya juga 

dilakukan manajemen audit atau financial 

audit plus oleh KAP independen. 

rekomendasi yang diberikan oleh 

SPI di Unwira untuk mengatasi 

masalah yang ditemukan. Hal lain 

yang terjadi adalah tidak pernah 

ada hasil penilaian atau opini yang 

diberikan oleh KAP yang 

mengaudit keuangan Unwira 

sehingga kesalahan yang sama 

terulang kembali.  

Responsibility penjabaran kedudukan, tupoksi dan 

kewenangan setiap unsur organisasi, adanya 

job description personel dan standard 

operating procedure (SOP) yang jelas, 

berfungsinya SPM, tercapainya kinerja yang 

dijanjikan dalam Renstra & RKA, adanya 

satuan audit (SPI) di bawah Rektor, 

diterapkannya sistem akuntansi dan 

pengelolaan keuangan yang dapat diaudit, 

adanya laporan tahunan akademik, dan 

laporan tahunan keuangan yang diaudit oleh 

akuntan publik dan diumumkan kepada 

masyarakat atau dapat dikatakan 

responsibility adalah kesesuaian (kepatuhan) 

di dalam pengelolaan organisasi terhadap 

prinsip organisasi yang sehat serta peraturan 

yang berlaku. 

Responsibilitas berkaian dengan 

tangggung jawab dalam bekerja 

dan hal ini belum secara total 

ditunjukan oleh pegawai.  Tidak 

semua pegawai Unwira 

bertanggungjawab dalam bekerja. 

Masih adanya pungutan liar yang 

terjadi seperti penjualan modul 

oleh dosen yang tidak 

diperbolehkan universitas, 

pembayaran magang atau praktek 

kerja lapangan yang tidak melalui 

rekening yayasan tetapi secara 

pribadi sehingga memunculkan 

pandangan negatif.  

Independensi  Independency atau kemandirian adalah suatu 

keadaan dimana Perguruan Tinggi dikelola 

secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip organisasi yang sehat. 

Independensi penting sekali dalam proses 

pengambilan keputusan. Hilangnya 

independensi dalam proses pengambilan 

keputusan akan menghilangkan objektivitas 

dalam pengambilan keputusan tersebut.  

 

 

 

 

 

- 

 

 



 

 

 

 

 

 

Keadilan  Fairness adalah keadilan terhadap 

stakeholders agar setiap stakeholders 

terlindungi dari upaya penyelewengan baik 

dalam bentuk usaha untuk kepentingan 

pribadi maupun benturan kepentingan atau 

praktik PT yang tidak terkait dengan 

mahasiswa praktik fairness dapat dilihat dari 

adanya skema subsidi dan alokasi biaya 

pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu. 

Hal yang paling kelihatan dan 

sangat jelas adalah bahwa 

diskriminasi masih berlaku di 

Unwira. keadilan dalam 

pelayanan  tidak merata diberikan 

pegawai kepada mahasiswa, 

karena masih berlakunya sistem 

kekeluargaan, dan  kedaerahan di 

Unwira. 

 

 Selain faktor internalisasi nilai yang tidak menjadi dasar dalam penerapan 

prinsip-prinsip GUG faktor lain yaitu tekanan institusional, dimana hal ini lebih kepada 

tuntutan kerja yang tinggi dari pimpinan sehingga membuat pegawai bekerja lembur 

tetapi tidak dihargai dengan upah lembur. Sehingga tekanan ini dapat berdampak positif 

pada penyelesaian pekerjaan tetapi berdampak negatif pada moral dan etika pegawai 

dimana pegawai cenderung menjadi kurang disiplin sebagai bentuk protes karena tidak 

dihargai. Sejalan dengan kondisi ini fungsi satuan pengawas internal juga tidak berjalan 

dengan baik. Satuan pengawas internal tidak pernah memberikan masukan atau 

rekomendasi terkait pelanggaran yang dilakukan pegawai sehingga sulit untuk 

mengevaluasi kinerja dan dasar pengukuran kinerja pelayanan pun tidak memadai karena 

LP3M hanya mempunyai standar penilaian kinerja pelayanan tetapi tidak diikuti dengan 

indicator yang lebih jelas dan terukur. Berdasarkan jabaran peneliti diatas maka secara 

singkat dapat disimpulkan bahwa peran satuan pengawas internal di Unwira belum 

berjalan secara maksimal hal ini dapat dilihat dari implementasi prinip-prinsip GUG dan 

juga pengawasan yang belum mencerminkan atau memuat internalisasi dari nilai-nilai 

melayani dengan hati sehingga menimbulkan gap yang terjadi di Unwira, selain itu juga 

implementasi prinsip GUG yang ditunjukan pegawai kerap kali  merupakan hasil dari 

sebuah tekanan yang mana dalam hal ini tuntutan kerja yang tinggi dari pimpinan dapat 



 

memberikan pengaruh positif dan negatif bagi pegawai, dan pada akhirnya akan 

berpengaruh pada kinerja pelayanan yang kurang maksimal.  

 

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data hasil wawancara sebagai berikut:  

1. Internalisasi atau pemaknaan nilai melayani dengan hati di Unwira 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti akan menguraikan 

bagaimana internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira. Tabel yang akan 

disajikan oleh peneliti dibawah ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti bersama dengan responden mengenai internalisasi nilai melayani dengan 

hati di unwira. 

Internalisasi adalah suatu proses penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau 

nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran nilai yang 

diwujudkan dalam sikap dan perilaku (KBBI). 

Berikut akan peneliti sajikan tabel internalisasi nilai melayani dengan hati di 

unwira berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang diawali dengan 

proses reduksi data, sebagai berikut;  



 

Tabel 5.2 

Reduksi data penelitian tentang internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira  

Pertanyaan Responden Pernyataaan Prosentas

e 

(%) 

1. Berkaitan dengan motto dan 

maknanya 

Kepala perpustakaan 

Kepala BAAK 

Kepala biro 

keuangan 

Dosen  

Responden memberikan jawaban yang sama dengan versi yang lengkap 

yakni “ut vitam habeant abundantius” yang memiliki makna agar 

mereka memiliki hidup secara berkelimpahan yang ditunjukan dengan 

sikap melayani dengan hati. 

 

50% 

 Kepala personalia  

Kepala rektorat 

Kepala LP3M 

Mahasiswa 

Responden yang memberikan jawaban yang berbeda dalam artian 

memberikan jawaban yang kurang lengkap dan langsung kepada nilai 

yang ditunjukan yaitu  moto unwira adalah melayani  dengan hati, dan 

makna dari melayani dengan hati adalah pelayanan secara total, 

bertanggungjawab dan disiplin. 

 

50% 

2. Pengetahuan responden 

tentang kaitan nilai 

organisasi dan good 

university governance  

Rektor  

Kepala biro 

keuangan 

  

Responden memberikan jawaban yang sama, bahwa nilai unwira 

melayani dengan hati merupakan dasar yang diwujudnyatakan dalam 

prinsip-prinsip GUG yang terdiri dari transparan, akuntabilitas, 

responsibility, independensi dan keadilan dan keduanya mempunyai 

hubungan yang saling melengkapi. 

 

 

 

25% 

 Kepala BAAK Responden yang memberikan jawaban yang berbeda, dimana  



 

Kepala rektorat 

Kepala perpustakaan 

Kepala LP3M 

Dosen 

Kepala personalia 

menekankan nilai melayani dengan hati pada beberapa prinsip GUG 

seperti; transparansi, responsibility dan akuntabilitas 

75% 

3. Prespektif responden tentang 

melayani dengan hati di 

Unwira 

Rektor 

Kepala LP3M  

Kepala personalia 

Melayani dengan hati adalah melayani secara total, disiplin dalam 

bekerja, bertanggungjawab dan tranparansi. 

 

42, 8% 

 Kepala rektorat Melayani dengan hati ditunjukan dengan rutinitas (doa) dan kegiatan-

kegiatan rohani dan  mempunyai inisiatif dalam bekerja 

14,3% 

 Kepala biro 

keuangan 

Melayani dengan hati adalah disiplin kerja dan anggaran serta bersikap 

sopan 

14,3% 

 Kepala BAAK Melayani dengan hati adalah melayani dengan iklas tanpa pamrih 14.3% 

 Kepala perpustakaan Melayani dengan hati adalah inti ajaran kristus dan merupakan 

panggilan 

14,3% 

Sumber: hasil olahan penelitian 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel diatas menunjukan bahwa proses internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira 

belum merata, hal ini dilihat dari perbedaan jawaban responden yang ditunjukan dengan 

prosentase jawabannya. Secara umum pegawai unwira mengetahui moto dan makna dari 

moto tersebut, tetapi proses pemaknaan dan penghayatan dari nilai melayani dengan hati 

didefinisikan secara berbeda-beda oleh responden sehingga, pemahaman akan kaitan dari 

nilai melayani dengan hati dan penerapan prinsip good university governance (GUG) 

menjadi berbeda pula. Untuk lebih jelasnya berikut akan peneliti sajikan tabel 

pengelompokan data internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira agar dapat melihat 

bagaimana perbedaan internalisasi nilai oleh reponden dan menurut unwira sehingga 

peneliti dapat menemukan gap yang terjadi dan dapat memberikan saran bagi unwira, 

yang akan disajikan dalam tabel berikut ini: 



 

Tabel 5.3 

Pengelompokan data penelitian tentang internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira  

Internalisasi nilai melayani 

dengan hati di unwira 

menurut responden  

Konsep melayani dengan hati di unwira  Gap Saran  

1. Melayani dengan hati 

adalah inti ajaran kristus 

2. Melayani dengan hati 

adalah suatu panggilan  

3. Melayani dengan hati 

adalah pelayanan tanpa 

pamrih 

4. Melayani dengan hati 

adalah melayani civitas 

unwira dengan 

menunjukan sikap 

responsibility dan  

bertanggungjawab dalam 

setiap kerja dan tugas 

5. Melayani dengan hati 

adalah disiplin dalam 

waktu kerja  

6. Disiplin anggaran 

7. Pelayanan yang sopan 

8. Melayani dengan hati 

ditunjukan dengan 

rutinitas yang dilakukan 

setiap hari seperti berdoa 

bersama dan pembekalan 

kerja di unit masing-

1. Melayani dengan hati di unwira 

bersumber dari iman dan ajaran suci 

gereja katolik, yakni cinta kasih 

kepada sesama manusia, hormat 

terhadap kehidupan dan cinta akan 

kebenaran, keadilan, kejujuran dan 

perdamaian dan hubungan yang 

selaras dengan Tuhan.  

2. Melayani dengan hati di unwira 

merupakan wujud nyata yang 

diupayakan oleh universitas untuk 

meningkatkan ethos kerja secara 

mendasar dan bersifat menyeluruh 

yang ditunjukan dengan proses 

kerja yang transaparan, 

bertanggungjawab dan bersifat 

merata (adil).  

3. Melayani dengan hati di unwira 

juga dinyatai dengan tindakan para 

dosen yang mengajar dengan hati 

seorang bapa dan ibu, para pegawai 

yang melayani para mahasiswa dan 

sesama rekan kerja dengan hati 

seorang sahabat, dan para pejabat 

Universitas dan fakultas yang 

1. Pegawai unwira berdasarkan 

hasil pengamatan peneliti, 

menyadari bahwa tugasnya 

adalah melayani tetapi 

semangat pegawai dalam 

melayani berbeda antara satu 

dan yang lainnya. Ada pegawai 

yang menghargai proses kerja 

dan melakukan dengan senang 

hati tapi ada juga pegawai yang 

hanya menghargai upah atau 

gaji. 

2. Kesadaran akan pentingnya 

menghayati makna dari nilai 

melayani dengan hati secara 

total masih kurang. 

3. Semua pegawai memang 

memberikan pelayanan yang 

baik dalam tugasnya kepada 

seluruh civitas akademika 

unwira. Tapi tidak semua 

pegawai melayani dengan tulus 

ada juga pegawai yang 

memberikan pelayanan dengan 

mempertimbangkan latar 

1. Perlu adanya  unit khusus 

yang menangani masalah 

internalisasi dan 

mensosialisasikan nilai-

nilai melayani dengan hati 

secara terbuka agar 

pemahaman civitas unwira 

semuanya sama dan terarah. 

2. Sebaiknya dibuatkan buku 

panduan bagi civitas unwira 

mengenai nilai-nilai 

melayani dengan hati dalam 

bekerja. 

3. Perlu dilakukan sosialisasi 

mengenai moto unwira dan 

segala hal yang berkaiatan 

dengan moto tersebut. 

4. Harus ada pengawasan 

yang terukur berkaitan 

dengan internalisasi nilai-

nilai melayani dengan hati 

sehingga dapat di evaluasi 

untuk meningkatkan mutu 

pelayanan di unwira  



 

masing 

9. Melayani dengan hati 

adalah bersikap inisiatif 

10. Melayani dengan hati 

ditunjukan dengan 

perayaan ekaristi dan 

rekoleksi bersama unuk 

memberikan peneguhan 

bagi pegawai 

11. Melayani dengan hati 

adalah bekerja iklas tanpa 

menuntut 

12. Melayani dengan hati 

adalah sikap 

profesionalisme dalam 

bekerja 

13. Melayani dengan hati 

adalah bekerja sesuai 

tupoksi 

14. Melayani dengan hati 

adalah sikap menyadari 

kekurangan dan kelebihan 

15. Melayani dengan hati 

adalah tindakan  yang 

diandasi dengan doa, 

kerja dan korban 

16. Melayani dengan hati 

adalah melayani dengan 

secara total 

17. Melayani dengan hati 

yaitu disiplin kerja 

18. Melayani dengan hati 

melakukan koordinasi dengan hati 

seorang gembala. Sikap jujur, tulus, 

tanggungjawab, profesional dan 

tindakan yang beretika menjadi inti 

dalam melayani dengan hati di 

unwira. 

4. Melayani dengan hati di unwira 

ditunjukan dengan adanya aturan 

dan kebijkan mengenai Penjabaran 

kedudukan, tupoksi dan 

kewenangan di unwira, adanya job 

description personel dan standard 

operating procedure (SOP) yang 

jelas, berfungsinya SPM, 

tercapainya kinerja yang dijanjikan 

dalam Renstra & RKA, adanya 

satuan audit (SPI) di bawah Rektor, 

adanya laporan tahunan akademik, 

dan laporan tahunan keuangan yang 

diaudit oleh akuntan publik dan 

diumumkan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan atau dapat 

dikatakan responsibility unwira 

dalam melihat kesesuaian 

(kepatuhan) di dalam pengelolaan 

organisasi terhadap prinsip dan nilai 

organisasi yang sehat serta 

peraturan yang berlaku. 

belakang, unsur kedekatan dan 

unsur senioritas.     

4. Pengamatan peneliti di unwira 

bahwa disiplin waktu kerja 

belum sepenuhnya berjalan 

karena baik pejabat maupun 

pegawai belum taat pada aturan 

menyangkut jam kerja. 

5. Tindakan yang seharusnya 

dilandasi dengan doa, kerja 

dan korban tidak sepenuhnya 

berjalan karena sikap rela 

berkorban hanya dimiliki oleh 

sebagian pegawai. 

6. Internalisasi nilai melayani 

dengan hati berbeda antara satu 

dan yang lainya hal ini 

disebabkan karena kurangnya  

keterbukaan dalam 

menginformasikan nilai-nilai 

unwira.  

7. Prinsip GUG yakni 

responsibility menegaskan 

bahwa di unwira tidak jelas 

siapa dan unit mana yang 

mempunyai wewenang dalam 

mengembangkan nilai melayani 

dengan hati di unwira sehingga 

ini pun berdampak pada 

lingkungan pengendalian yang 

kurang jelas di unwira. 



 

ditunjukan dengan 

kebesihan dan kerapihan 

ingkungan 

19. Melayani dengan hati 

berarti transparansi dalam 

pengelolaan keuangan 

dan transparansi dalam 

informasi dan komunikasi  

 

Sumber: hasil olahan penelitian 

 

 

 

 

 



 

Tabel diatas merupakan pengelompokan data untuk rumusan masalah yang pertama yaitu 

bagaimana proses internalisasi atau pemaknaan nilai melayani dengan hati di unwira. 

Berdasarkan pengelompokan diatas dapat dilihat bahwa antara jawaban responden dan 

konsep melayani dengan hati di unwira memiliki kesamaan maksud walaupun 

menggunakan pilihan kata yang berbeda.  Berdasarkan jawaban responden diatas 

melayani dengan hati di unwira adalah sebagai berikut: 

1. Melayani dengan hati adalah inti ajaran kristus 

2. Melayani dengan hati adalah suatu panggilan  

2. Melayani dengan hati adalah pelayanan tanpa pamrih 

3. Melayani dengan hati adalah melayani civitas unwira dengan 

bertanggungjawab dalam setiap kerja dan tugas 

(responsibility). 

4. Melayani dengan hati adalah Disiplin  dalam waktu kerja 

5. Disiplin anggaran 

6. Pelayanan yang sopan  

7. Melayani dengan hati ditunjukan dengan rutinitas yang 

dilakukan setiap hari seperti berdoa bersama dan pembekalan 

kerja di unit masing-masing 

8. Melayani dengan hati adalah bersikap inisiatif 

9. Melayani dengan hati ditunjukan dengan perayaan ekaristi dan 

kegiatan rekoleksi bersama untuk memberikan peneguhan bagi 

pegawai 

10. Melayani dengan hati adalah bekerja iklas tanpa menuntut 

11. Melayani dengan hati adalah sikap profesionalisme dalam 

bekerja 

12. Melayani dengan hati bekerja sesuai dengan tupoksi 

13. Melayani dengan hati adalah sikap menyadari kekurangan dan 

kelebihin diri 

14. Tindakan yang dilandasi dengan doa, kerja dan korban 

15. Melayani secara total  

16. Sikap perhatian dan  pemberian diri dalam pelayanan 

17. Disiplin kerja 

18. Kebersihan dan kerapihan lingkungan  

19. Transparansi dalam pengelolaan keuangan serta informasi dan 

komunikasi 

 



 

Dari seluruh jawaban responden tentang makna dari melayani dengan hati diatas 

dapat dilihat ada jawaban yang sama atau memiliki maksud yang sama dan ada 

pula jawaban yang berbeda. Jawaban responden yang sama adalah sebagai 

berikut:  

Jawaban yang bermakna sama  

1. Melayani dengan hati adalah suatu sikap iklas  

2. Melayani dengan hati adalah sikap dan tindakan yang responsibility dan 

akuntabilitas  

1. Melayani  dengan hati adalah sikap disiplin  

2. Melayani dengan hati adalah penyerahan diri secara total 

3. Melayani dengan hati ditunjukan dengan adanya transparansi dalam informasi 

dan komunikasi 

    

Jawaban responden diatas merupakan jawaban yang memiliki makna sama, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Kesamaan cara pandang; pengungkapan makna “hati” dalam melayani 

diartikan sebagai wujud kasih yang ditunjukan melalui tindakan dalam 

pekerjaan yang dijalankan.  

b. Mempunyai sosok inspirasi yang sama; yaitu St. Arnoldus Jansen 

dengan spiritualitasnya “utvitam habeant abundantius” yang berarti agar 

mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala 

kelimpahan, yang ditunjukan dengan sikap melayani dengan hati yang 

dilandasi dengan doa, kerja dan korban.  

c. Kesadaran dari pegawai; dimana secara sadar sikap melayani dengan 

hati tumbuh karena hal ini menjadi bagian dalam dan dari dirinya sendiri 

sebagai pribadi. 

d. Tujuan yang sama; sebagai organisasi, unwira mempunyai tujuan yang 

dituangkan dalam visi dan misi   dan hal inipun memberikan kesamaan 

tujuan bagi semua pegawai dimana pekerjaan dan pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai merupakan bagian dari pencapaian tujuan 

unwira. 

Sedangkan internalisasi atau pengungkapan makna nilai melayani dengan 

hati yang berbeda adalah sebagai berikut:   

 



 

Melayani dengan hati di unwira dimaknai sebagai berikut: 

1. Melayani dengan hati adalah inti ajaran kristus 

2. Melayani dengan hati adalah suatu panggilan  

3. Pelayanan yang sopan  

4. Melayani dengan hati ditunjukan dengan rutinitas yang dilakukan 

setiap hari seperti berdoa bersama dan pembekalan kerja di unit 

masing-masing 

5. Melayani dengan hati adalah bersikap inisiatif 

6. Melayani dengan hati ditunjukan dengan perayaan ekaristi dan 

rekoleksi bersama untuk memberikan peneguhan bagi pegawai 

7. Melayani dengan hati adalah sikap profesionalisme dalam bekerja 

8. Melayani dengan hati adalah sikap menyadari kekurangan dan 

kelebihin diri 

9. Tindakan yang dilandasi dengan doa, kerja dan korban 

10. Kebersihan dan kerapihan lingkungan  

    

Perbedaan pengungkapan makna dari melayani dengan hati disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu:  

a. Tidak adanya satu unit atau bagian tertentu yang bertugas mengawasi 

internalisai nilai melayani dengan hati di unwira. 

b. Perbedaan cara pandang; dimana pegawai unwira mempunyai cara 

pandangnya masing-masing dalam memaknai nilai melayani dengan hati 

yang ditunjukan dengan perbedaan pernyataan tentang melayani dengan 

hati yang diungkapkan dengan dua versi yakni melayani lebih kepada 

iman (kepercayaan seorang) dan melayani lebih kepada tindakan. 

c. Pengalaman kerja pegawai; pengalaman adalah guru yang terbaik dalam 

memberikan pelajaran yang bermakna sehingga perbedaan pendapat 

juga didasarkan pada pengalaman kerja dari pegawai. Semakin lama usia 

kerja pegawai maka pemahaman akan nilai melayani juga semakin 

dalam dan luas begitu juga sebaliknya, tetapi secara pengetahuan dan 

konsep teori baik pegawai lama maupun pegawai baru memiliki 

pemahaman yang baik hanya kedalaman dan keluasan dalam memaknai 

maksud dari melayani dengan hati yang membuat adanya perbedaan, 

sehingga proses dan waktu adalah hal yang dapat meningkatkan 

pemahaman tersebut. 



 

d. Tingkat kesadaran dan orientasi; perbedaan pemaknaan dari nilai 

melayani dengan hati juga dilihat dari tingkat kesadaran dan orientasi 

pegawai dalam bekerja dan melayani. Tidak semua pegawai unwira 

bersedia untuk berkorban waktu dan tenaga untuk mnyelesaikan 

pekerjaan, ada pegawai yang orientasi kerjanya lebih kepada upah bukan 

capaian pekerjaan. Sehingga kesadaran pribadi dari pegawai juga 

menjadi alasan perbedaan pemaknaan nilai melayani dengan hati. 

e. Lingkungan kerja unwira; kondisi lingkungan kerja unwira juga 

memberikan dampak pada perbedaan pemaknaan nilai melayani dengan 

hati, dimana perbedaan ruang lingkup pekerjaan dan tupoksi dari 

masing-masing pegawai mempengaruhi tingkah laku pegawai dalam 

memberikan pelayanan. Dapat juga dikatakan bahwa pelayanan dengan 

hati hanya menyesuaikan dengan lingkungan kerja dimana pegawai 

beraktivitas dalam bagiannya masing-masing diunwira.  

f. Kebiasaan di unwira; perbedaan pemaknaan nilai melayani dengan hati 

juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang terjadi diunwira dimana setiap 

pegawai memiliki kesimpulan sendiri-sendiri tentang hal-hal yang secara 

rutin terjadi seperi, misa pada setiap hari jumat, doa bersama setiap jam 

12 siang, dan rekoleksi serta kegiatan rohani yang dilakukan menjelang 

perayaan paskah dan natal. Ada pegawai unwira yang menganggap 

kebiasaan ini sebagai tindakan yang lumrah karena unwira adalah 

universitas katolik, tetapi ada pula pegawai unwira yang memandang 

bahwa hal-hal atau rutinitas ini adalah cara untuk memupuk nilai kasih 

di unwira sehingga senantiasa pegawai dapat memberikan pelayanan 

dengan total. 

Kesimpulan:   berdasarkan uraian mengenai bagaimana proses internalisasi atau 

pemaknaan nilai melayani dengan hati di Unwira, maka peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. secara konsep, pemahaman nilai melayani dengan hati ini sama 

diantara semua pegawai 



 

2. proses sosialisasi nilai melayani dengan hati berbeda-beda 

diantara pegawai 

3. pengaktualisasian dan aplikasi nilai melayani dengan hati 

dalam tindakan berbeda diantara pegawai  

4. Perbedaan internalisasi nilai melayani dengan hati di Unwira 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan pengendalian di Unwira 

(kesadaran, komitmen, integritas, kewenangan, kompetensi, 

motivasi) yang akan sangat mempengaruhi iklim/ suasana 

organisasi. 

Proses internalisasi nilai melayani dengan hati terjadi di Unwira 

tetapi belum sempurna dan mendalam. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, Peneliti menemukan faktor-faktor pembentuk 

internalisasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
  - Gaya kepemimpinan 

  - Panutan 

  - Motivasi 

  - Iklim organisasi 

 

- Cerita 

- Lambang kebendaan/material 

- Ritual,  

- Bahasa 

   

- Adaptasi dan penyesuaian 
 

-  Integrasi tujuan 

 

- Interaksi dan komunikasi 

 

- Partisipasi  

 

- Komitmen dan konsisten 

- Kesadaran   

- Kewenangan 

- Itegritas 

- kompetensi   

 -   Proses Penghayatan, Pendalaman, Penguasaan  

 

- kepercayaan diri 
 - kesadaran diri (kelemahan dan kelebihan) 

- pemahaman diri 

- pengenalan diri 

 

 
- Sikap  

- Motif  

- Kepentingan  

- Pengalaman  

- Pengharapan  

     
-  kecerdasan jiwa (iman) 

   -  kecerdasan pikiran (tindakan) 

   -  Membangun kesadaran diri 

   -  Evaluasi diri 

  

 - Penghargaa, (gaji, bonus, insentif, 

promosi)  

-  Hukuman 

-  Motivasi dan kinerja 

Gambar 5.2 faktor-faktor pembentuk internalisasi 
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 Self concept 

Nilai dasar budaya organisasi 

  Lingkungan pengendalian 

Spiritual capital 

Kepemimpinan 

 Sosialisasi budaya organisasi 

Reward dan punishment  



 

2. Pengalaman Pegawai Unwira Dalam Memberikan Pelayanan   

Peneliti menguraikan pengalaman responden untuk melihat bagaimana 

implementasi atau penerapan nilai melayani dengan hati dalam pekerjaan pegawai 

di unwira yang ditunjukan dengan penerapan prinsip-prinsip good university 

governance. Implementasi adalah pelaksanaan atau juga penerapan dari suatu 

rencana, kebijakan dan aturan dalam bentuk sikap dan tindakan nyata untuk 

mencapai tujuan yang direncanakan. Sama halnya dengan unwira yang 

menekankan pada nilai organisasi melayani dengan hati dalam setiap pekerjaan 

yang dilakukan, namun implementasi nilai ini belum tentu murni karena pegawai 

menghayati atau karena internalisasinya, adanya tekanan dari pimpinan juga perlu 

dilihat. Pegawai unwira memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan hal ini 

dipengaruhi oleh usia kerja dari masing-masing pegawai di unwira. Berikut akan 

peneliti sajikan tabel reduksi data penelitian mengenai implementasi nilai 

melayani dengan hati di unwira, apakah dipengaruhi oleh hasil internalisasi nilai 

atau karena adanya tekanan atau isomorfisme. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.4 

Reduksi data penelitian tentang implementasi nilai melayani dengan hati di unwira 

Pertanyaan Responden Pernyataaan Prosentasi 

(%) 

1. Apakah pegawai menerapkan nilai 

melayani dengan hati dalam bekerja? 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

Kepala biro keuangan 

Kepala LP3M 

 

Responden yang memberikan pernyatan yang sama yang 

menyatakan bahwa pegawai sudah menerapkan nilai 

melayani dengan hati dalam bekerja di unwira 

 

 

50% 

 Kepala BAAK  

Kepala rektorat 

Rektor  

Mahasiswa 

Responden yang memberikan jawaban yang berbeda yakni 

melayani dengan hati  belum diterapkan dengan sempurna 

di unwira, masih banyak pegawai yang berorientasi pada 

uang, kurang disiplin dalam bekerja serta pelayanan yang 

masih bersifat diskriminatif  

 

 

50% 

2. Apakah pelayanan di unwira 

dipengaruhi oleh tekanan atau karena 

kesadaran pegawai sendiri? 

Kepala personalia 

Kepala biro keuangan 

Kepala LP3M 

Responden ini memberikan jawaban yang sama bahwa 

pegawai memberikan pelayanan karena kesadaran mereka 

sendiri bukan karena tekanan  

 

37,5% 

 Kepala perpustakaan 

Kepala BAAK 

Responden menjawab bahwa pelayanan pegawai 

dipengaruhi oleh kesadaran dan tekanan 

 

 



 

Kepala rektorat  

Rektor 

Mahasiswa  

 

62,5% 

3. Apakah anda sudah merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan? 

Kepala BAAK 

Kepala biro keuangan 

Responden ini sama-sama memberikan jawaban sudah puas 

dengan pelayanan yang diberikan  

28,5% 

 Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

Kepala rektorat 

Rektor 

Mahasiswa   

Responden disamping menjawab belum puas dengan 

pelayanan yang diberikan karena belum maksimal dan total 

dalam bekerja, nilai-nilai melayani dengan hati juga belum 

ditunjukan oleh semua pegawai dalam memberikan 

pelayanan di unwira. 

 

 

71,5% 

4. Apakah terdapat aturan atau 

kebijakan terkait pelayanan di 

unwira? 

Kepala BAAK 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

Kepala rektorat 

Rektor 

Kepala biro keuangan 

Semua responden menjawab terdapat aturan maupun 

kebijakan terkait pelayanan di unwira tetapi kepala biro 

keuangan memberikan jawaban terdapat aturan terkait 

pelayanan namun aturan untuk pengawasan belum jelas. 

 

 

100% 

5. Apa saja indikator pelayanan di 

unwira?  

Kepala LP3M 1. Terlaksananya pelayanan administrasi akademik Yaitu 

Layanan Mahasiswa Baru, Layanan Data PDPT, 

 



 

 Layanan perkuliahan, Layanan Tugas Akhir Yudisium 

dan Wisuda, Layanan Pengarsiban, Layanan Beasiswa, 

Layanan Kemahasiswaan, Layanan Kepribadian 

Mahasiswa, Layanan Tracer Study di Unwira 

2. Meningkatnya mutu pelaksanaan standar  akademik dan 

nonakademik 

3. Terlaksananya pelayanan administrasi lainnya yaitu 

Layanan administrasi kepegawaian, layanan 

perpustakaan dan layanan ekternal 

 

 

 

33,3% 

 Rektor  

Kepala rektorat  

Indikator melayani dengan hati menyata dalam kedisiplinan 

para dosen dan pegawai, pencapaian standar pembelajaran, 

tingkat kelulusan yang semakin baik, berkurangnya keluhan 

dari berbagai pihak terkait kinerja dosen dan pegawai, serta 

pemenuhan kebutuhan sarana bagi mahasiswa.  

 

 

66,7% 

Sumber: hasil olahan peneliti



 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa implementasi nilai melayani dengan hati 

belum bertumbuh sempurna di unwira, kesadaran pegawai dan adanya tekanan 

dari pimpinan dalam bekerja ikut mempengaruhi bagaimana pelayanan yang 

ditunjukan, sehingga kemudian banyak responden yang merasa belum puas 

dengan pelayanan unwira secara keseluruhan. Selain itu aturan dan kebijakan 

yang tidak diikuti dengan adanya standar dan indicator turunanya sebagai tolak 

ukur yang jelas dalam memberikan penilaian kinerja pegawai menjadi bukti 

bahwa melayani dengan hati baik dari segi aturan dan penerapannya belum 

terlaksana dengan baik di unwira. Untuk lebih jelasnya peneliti akan sajikan tabel 

pengelompokan implementasi nilai melayani dengan hati untuk dapat melihat 

apakan implementasi nilai tersebut disebabkan karena kesadaran pegawai atau 

karena tekanan dari pimpinan, sehingga kemudian gapnya dapat terlihat dan 

peneliti dapat memberikan saran bagi unwira. Berikut tabel pengelompokan 

implementasi nilai melayani dengan hati di unwira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.5 

Tabel pengelompokan data penelitian tentang implementasi nilai melayani dengan hati di unwira  

Pelayanan  pegawai unwira 

menurut responden  

Implementasi nilai melayani dengan 

hati di unwira    

 Gap Saran  

1. Nilai melayani dengan hati 

belum ditunjukan secara 

total oleh pegawai, masih 

banyak pegawai yang 

bekerja dengan orientasi 

pada upah  

2. Respon pegawai dalam 

pelayanan masih lambat 

3. Penampilan pegawai baik 

dalam berpakaian dan 

berkomunikasi masih 

kurang sopan 

4. Masih ada pegawai dan 

dosen yang melakukan 

pungutan liar 

5. Pelayanan pegawai kurang 

transparan  

6. Keramahan pegawai masih 

kurang dalam memberikan 

pelayanan 

7. Pelayanan pegawai masih 

melihat latar belakang 

(daerah, keluarga dan 

kenalan) 

8. Pegawai kurang disiplin 

dalam waktu 

Melayani dengan hati di unwira 

ditunjukan dengan sikap sebagai 

berikut:  

1. Adanya sikap cinta kasih terhadap 

pribadi dan sesama rekan kerja 

maupun mahasiswa 

2. Keadilan dalam pelayanan bagi 

semua mahasiswa tanpa adanya 

diskriminasi 

3. Kejujuran pegawai dalam bekerja 

yang sesuai dengan aturan dan 

kebijakan  

4. Ketulusan pegawai dalam 

mengemban tugas yang diberikan 

5. Tanggungjawab dalam bekerja 

6. Kesopanan pegawai dalam 

berbusana dan berkomunikasi 

7. Transparansi dalam informasi dan 

pengelolaan keuangan 

8. Kedisiplinan pegawai dalam bekerja 

9. Kepedulian dalam bekerja bagi 

sesama yang dilayani 

10. Rela berkorban untuk 

menyelesaikan pekerjaan tanpa 

pamrih 

1. Pelayanan pegawai unwira 

dipengaruhi oleh kesadaran 

dan tekanan dari pimpinan  

2. Aturan yang ada diunwira 

belum sepenuhnya mengcover 

nilai-nilai dari unwira yakni 

melayani dengan hati sehingga 

implementasinya pun 

bervariasi.  

3. Belum ada kriteria 

pengukuran kinerja yang jelas 

di unwira,  

4. fungsi pengawasan tidak 

berjalan dimana tidak adanya 

rekomendasi yang diberikan 

oleh SPI di unwira untuk 

mengatasi masalah yang 

ditemukan. 

5. Auditor internal unwira tidak 

bekerja sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

6. Pemimpin unwira kurang tegas 

dalam menetapkan sanksi bagi 

pegawai yang melanggar aturan 

7. Belum adanya sosok panutan 

yang dapat diteladani oleh 

1. Menerbitkan buku panduan 

pelayanan unwira 

2. Adanya sistem reward dan 

punishment 

3. Mengadakan kegiatan rohani 

seperti, rekoleksi dan 

pengembangan karakter 

secara rutin  

4. Meningkatkan fungsi 

pengawasan  

5. Menggunakan  absensi 

elektronik ( ) untuk 

mengecek kedisiplianan 

pegawai  

6. Pembekalan pegawai baru 

dengan dasar dari nilai-nilai 

melayani dengan hati  

7. Menggunakan 10 indikator 

servqual dalam mengukur 

kinerja pegawai  



 

9. Kepedulian pegawai dalam 

melayani mahasiswa masih 

kurang 

pegawai   

8. Masih lemahnya sistem 

pengawasan di unwira   

 

Sumber: hasil olahan peneliti 



 

Tabel diatas menunjukan bagaimana penerapan nilai melayani dengan hati di 

unwira. Jawaban dari responden menunjukan bahwa pelayanan di unwira 

dipengaruhi oleh: 

a. faktor internalisasi; secara umum pegawai di unwira memberikan 

pelayanan karena menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya di 

unwira. Tetapi kesadaran kerja dari pegawai di unwira tidak selalu 

diikuti dengan sikap dan tindakan melayani dengan hati seperti yang 

mereka maknai. Faktanya bahwa bekerja karena menyadari tugas 

tetapi kerap kali dalam memberikan pelayanan masih bertentangan 

dengan nilai-nilai melayani dengan hati.  

b. faktor tekanan; tekanan yang terjadi lebih kepada tuntutan kerja yang 

tinggi dari pimpinan sehingga pegawai merasa tertekan karena harus 

mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga tetapi kemudian 

pengorbanan ini tidak dihargai dengan upah lembur sehingga pegawai 

melakukan pekerjaan dengan terpaksa dan mengabaikan nilai-nilai 

melayani dengan hati yakni ketulusan dan keiklasan dalam bekerja. 

Melihat ini dapat dilihat bagaimana tekanan memberikan efek negatif 

bagi pelayanan pegawai, tetapi jika dilihat dari hasil kerja yang lebih 

cepat maka tekanan ini mempunyai pengaruh positif dalam 

meningkatkan kinerja pegawai.  

Walaupun secara garis besar kesadaran pegawai merupakan hal yang utama tetapi 

adanya tekanan yang muncul baik, dari pimpinan dan tuntutan pekerjaan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan di unwira. Tekanan yang diterima oleh pegawai ini 

tidak secara langsung diungkapkan oleh pegawai tetapi melalui ekspresi (mimik 

wajah yang serius) dan gerak-gerik pegawai yang cemas dan buru-buru 

menunjukan bahwa pegawai merasa tertekan akan suatu hal.  

Kesimpulan:  berdasarkan jawaban dari reponden diatas berkaitan dengan apakah 

implementasi nilai melayani dengan hati di unwira dipengaruhi oleh 

internalisasi nilai atau karena adanya tekanan di unwira, maka 

peneliti menyimpulkan sebgai berikut: 



 

1. Impementasi nilai melayani dengan hati di unwira di pengaruhi 

oleh dua faktor yaitu karena internalisasi nilai-nilai melayani 

dengan hati dan karena adanya tekanan yang dalam hal ini adalah 

tuntutan pekerjaan.  

2. Internalisasi nilai melayani dengan hati yang berbeda-beda antara 

pegawai berdampak pada implementasi atau penerapan 

pelayanan yang kurang sempurna  

3. Adanya faktor tekanan dari pimpinan mampu mendorong 

produktivitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, ini dapat 

dikatakan tekanan berpengaruh positif (+) pada kinerja pegawai, 

tetapi tekanan juga dapat berdampak negative (-) dimana hal ini 

lebih kepada memudarnya nilai kasih dalam diri pegawai yang 

ditunjukan dengan sikap melenceng dari aturan (menjadi kurang 

disiplin) sebagi bentuk protes dari adanya tekanan. 

4. Adanya tekanan finansial (gaji, upah, lembur) yang tidak 

dipenuhi di Unwira sehingga berdampak pada pekerjaaan 

pegawai. 

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan implementasi nilai 

melayani dengan hati di Unwira, peneliti menggambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

1. Kepemimpinan Unwira     1. Tekanan dari pimpinan: 

2. Nilai dasar Unwira           a. instruksi dan arahan  

3. Sosialisasi nilai Unwira          b. pengawasan langsung 

4. Lingkungaan pengendalian Unwira    2. Tekanan finansial: 

5. Self concept pegawai Unwira          a. reward (upah lembur, 

6. Spiritual capital pegawai Unwira     gaji, bonus) 

7. Reward dan Punishment di Unwira 

    Gambar 5.3 proses implementasi nilai Unwira       

  Implementasi   Faktor internalisasi   Faktor tekanan 



 

3. Kinerja Pelayanan Di Unwira 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan. Kinerja di unwira diukur dengan standar pelayanan yang ada di unwira, 

standar layanan tersebut yaitu standar non akademik yang terdiri dari: 

1. Layanan mahasiswa baru 

2. Layanan data PDPT 

3. Layanan perkuliahan 

4. Layanan tugas akhir, yudicium dan wisuda 

5. Layanan beasiswa 

6. Layanan kegiatan mahasiswa 

7. Layanan tracer study bagi alumni 

8. Layanan administrasi 

9. Layanan kepegawaian 

10. Layanan perpustakaan  

11. Layanan keamanan dan kelayanan kampus 

12. Layanan kebutuhan rumah tangga 

13. Layanan transportasi 

14. Layanan pihak luar 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama nara sumber diketahuai ada 

beberapa pernyataan terkait dengan kinerja pelayanan di unwira, yang akan 

peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Reduksi data penelitian 

Untuk dapat mengetahui apakah implemenasi nilai-nilai melayani dengan 

hati mendukung kinerja organisasi unwira, peneliti terlebih dahulu akan 

membuat reduksi data penelitian, hal ini agar dapat lebih mudah melihat 

pernyataan-pernyataan dari responden yang berkaitan dengan kinerja dalam 

organisasi. Untuk lebih jelasnya peneliti akan sajikan dalam tabel reduksi 

data penelitian sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.6 

Reduksi data penelitian tentang kinerja unwira 

Pertanyaan  Responden  Jawaban  Prosentase 

(%) 

1. Apakah pelayanan di unwira sudah berkualitas 

dan tepat waktu? 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

Rektor  

 

Iya  

 

33,3% 

 Kepala BAAK 

Kepala biro keuangan 

Kepala rektorat 

Kepala LP3M 

Dosen 

Mahasiswa  

 

 

Belum  

 

 

66,7% 

2. Apakah penempatan pegawai berdasarkan pada 

tingkat keterampilan dan pendidikan? 

Kepala BAAK 

Kepala biro keuangan 

Kepala rektorat 

Kepala LP3M 

Dosen 

 

 

 

Tidak  

 

 

 

100% 



 

Mahasiswa 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

Rektor 

3. Apakah pegawai disiplin dalam menaati aturan di 

unwira?  

Kepala BAAK 

Kepala biro keuangan 

Kepala personalia 

 

iya 

 

33,3% 

 Kepala rektorat 

Kepala LP3M 

Dosen 

Mahasiswa 

Kepala perpustakaan 

Rektor 

 

Tidak  

 

66,7% 

4. Apakah dosen disiplin dalam kehadiran mengajar? Rektor 

Dosen 

Iya  22,2% 

 Kepala BAAK 

Kepala biro keuangan 

Kepala rektorat 

 

 

 

 

 

 



 

Kepala LP3M 

Mahasiswa 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

Tidak  77,8% 

5. Apakah dosen tepat waktu dalam mengajar? Rektor 

Dosen 

Kepala LP3M 

Kepala biro keuangan 

 

 

Iya 

 

 

44,4% 

 Kepala BAAK 

Kepala rektorat 

Mahasiswa 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

 

 

Tidak  

 

 

55,6% 

6. Apakah dosen melakukan penelitian dan 

publikasi? 

Rektor 

Dosen 

Kepala LP3M 

Kepala biro keuangan 

Kepala BAAK 

 

 

 

 

Iya  

 

 

 

 

100% 



 

Kepala rektorat 

Mahasiswa 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

 

7. Apakah metode pengajaran dan kurikulum di 

unwira sesuai dengan yang ditetapkan? 

Rektor 

Dosen 

Kepala LP3M 

Kepala biro keuangan 

Kepala BAAK 

Kepala rektorat 

Mahasiswa 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

 

Iya  

 

100% 

8. Apakah unwira mempunyai fasilitas pendukung 

yang memadai? 

Rektor 

Dosen 

Kepala LP3M 

Kepala biro keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kepala BAAK 

Kepala rektorat 

Mahasiswa 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

Tidak  100% 

9. Apakah pengawasan di unwira berjalan dengan 

efektif dan efisien? 

Rektor 

Kepala LP3M 

Kepala BAAK 

Kepala rektorat 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

 

 

iya 

 

 

66,7% 

 Dosen 

Kepala biro keuangan 

Mahasiswa 

 

Tidak  

 

33,3% 

 

10. Apakah terdapat komplain terkait kinerja unwira? Rektor 

Dosen 

Kepala LP3M 

Kepala biro keuangan 

 

 

 

iya 

 

 

 

88,9% 



 

Kepala rektorat 

Mahasiswa 

Kepala perpustakaan 

Kepala personalia 

 Kepala BAAK Tidak  11,1% 

Sumber: hasil olahan peneliti



 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja unwira masih kurang baik 

hal ini karena adanya komplain dalam kinerja pelayanan pegawai, kinerja dosen, 

kinerja pengawasan dan kelengkapan fasilitas. Data pada tabel diatas menunjukan 

bahwa; 

a. kinerja pelayanan masih rendah di unwira dikarenakan penempatan 

pegawai yang kurang tepat dan kepatuhan pada aturan belum terlaksana 

dengan baik 

b. Kinerja dosen masih kurang maksimal karena kedisiplinan masih kurang 

c. Fasilitas di unwira masih kurang lengkap sehingga pelayanan menjadi 

lambat  

d. Kinerja pengawasan masih belum sempurna dan bekerja secara total 

Berdasarkan hal diatas kemudian peneliti membuat tabel pengelompokan kinerja 

unwira untuk melihat hasil yang telah dicapai unwira dan tanggapan dari 

responden, sehingga dapat ditemukan gap dan peneliti dapat memberikan 

masukan. Berikut tabel pengelompokan pencapaian kinerja unwira: 



 

Tabel 5.7 

Pengelompokan data penelitian berkaitan dengan kinerja unwira 

 

Realisasi kinerja unwira  Pencapaian Kinerja unwira  Gap  Saran  

1. Terdapat berbagai keluhan mengenai 

efektifitas dan efisiensi pelayanan 

yang diberikan oleh pegawai di 

unwira baik keluhan dari para 

mahasiswa, dosen, pegawai itu 

sendiri dan dari wali mahasiswa. 

2. Kedisiplinan yang kurang dari 

pegawai dan dosen terutama 

berkaitan dengan jam kerja 

(keterlambatan) dan jumlah 

kehadiran pegawai. 

3. Satuan pengawas internal tidak 

memberikan saran dan rekomendasi 

terkait masalah yang ditemukan.   

4. Pengukuran kinerja belum jelas alat 

ukurnya di unwira 

 

1. Terlaksananya standar layanan 

akademik dan non akademik di 

unwira, sebagai berikut: 

a. Terlaksananya pelayanan 

administrasi akademik Yaitu 

Layanan Mahasiswa Baru, 

Layanan Data PDPT, Layanan 

perkuliahan, Layanan Tugas 

Akhir Yudisium dan Wisuda, 

Layanan Pengarsiban, Layanan 

Beasiswa, Layanan 

Kemahasiswaan, Layanan 

Kepribadian Mahasiswa, 

Layanan Tracer Study di 

Unwira 

b. Meningkatnya mutu 

pelaksanaan standar  akademik 

dan nonakademik 

c. Terlaksananya pelayanan 

administrasi lainnya yaitu 

Layanan administrasi 

kepegawaian, layanan 

perpustakaan dan layanan 

ekternal 

2. Jumlah mahasiswa semakin 

meningkat setiap tahun 

3. Pencapaian Akreditasi B unwira 

1. Standar pelayanan di 

unwira tidak memuat 

nilai-nilai melayani 

dengan hati 

2. Standar pelayanan ada 

tetapi indikatornya belum 

jelas 

3. Fungsi SPI tidak berjalan 

sebagai  pemberi saran dan 

rekomendasi sebagai tindak 

lanjut dalam mengatasi 

temuan pelanggaran di 

unwira  

4. Kurangnya keterbukaan 

dalam perekrutan pegawai 

baru sehingga penempatan 

pegawai tidak berdasarkan 

latar belakang pendidikan  

5. Tidak adanya sistem 

otomatis seperti 

penggunaan mesin absensi 

sidik jari  di unika  

6. Kelengkapan fasilitas 

pendukung baik untuk 

kebutuhan administrasi 

pegawai dan untuk proses 

belajar mengajar masih 

1. Penilaian kinerja 

pelayanan di unwira 

sebaikanya diukur 

menggunakan 

indikator servqual 

2. Harus ada tindakan 

yang tegas selain 

teguran bagi pegawai 

yang melakukan 

pelanggaran di unwira 

3. Meningkatkan fungsi 

SPI di unwira agar 

dapat meningkatkan 

mutu pelayanan di 

unwira 

4. Perlu adanya 

pemberian reward bagi 

pegawai untuk 

meningkatkan 

motivasi dalam 

bekerja. 

5. Menggunakan mesin 

absensi sidik jari atau 

fingerprint reader 

untuk mengecek 

kehadiran pegawai dan 

dosen 



 

4. Pembangunan gedung kulia baru 

5. Adanya kerja sama antara unwira 

dan pemerintah 

kurang lengkap 6. Melengkapi fasilitas 

pendukung terutama 

penambahan unit 

computer untuk 

pegawai dan proyektor 

untuk perkuliahan 

7. Menggunakan sistem 

yang terintegrasi 

contohnya mengadopsi 

coso framework dalam 

pengawasan di unwira 

Sumber: hasil olahan peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa apa yang telah dicapai oleh 

unwira dipengaruhi oleh seluruh fungsi dalam organisasi tetapi peneliti juga 

menemukan fakta bahwa unwira tidak memilliki kriteria dalam menilai kinerja 

pelayanan yang dilakukan oleh pegawai. Hal ini diperkuat oleh data yang 

diberikan oleh LP3M tentang standar pelayanan di unwira yang terdiri dari: 

Standar layanan akademik Standar layanan nonakademik 

1. Layanan mahasiswa baru 

2. Layanan data PDPT 

3. Layana perkuliahan 

4. Layanan tugas akhir, yudicium 

dan wisuda 

5. Layanan pengarsipan 

6. Layanan beasiswa 

7. Layanan kegiatan 

kemahasiswaan 

8. Layanan konseling mahasiswaan 

9. Layanan tracer study  

1. Layanan administrasi kepegawaian  

2. Layanan perpustakaan 

3. Layanan keamanan dan kenyamanan di 

kampus 

4. Layanan kebutuhan rumah tangga 

5. Layanan transportasi 

6. Layanan pihak luar 

 

 

Standar layanan diatas terdiri dari layanan akademik dan layanan non 

akademik keduanya mempunyai peranan penting dalam meningkatkan mutu 

dan kualitas unwira sebagai perguruan tinggi.  Standar layanan ini juga yang 

digunakan oleh tim pengawas untuk mengukur atau memberikan penilaian 

berkaitan dengan kinerja. Dalam memberikan penilaian ditetapkan indikatator 

sebagai alat ukur yang terdiri dari: 

1. Terlaksananya pelayanan administrasi akademik Yaitu Layanan 

Mahasiswa Baru, Layanan Data PDPT, Layanan perkuliahan, Layanan 

Tugas Akhir Yudisium dan Wisuda, Layanan Pengarsiban, Layanan 

Beasiswa, Layanan Kemahasiswaan, Layanan Kepribadian Mahasiswa, 

Layanan Tracer Study di Unwira 

2. Meningkatnya mutu pelaksanaan standar  akademik dan nonakademik 

3. Terlaksananya pelayanan administrasi lainnya yaitu Layanan 

administrasi kepegawaian, layanan perpustakaan dan layanan ekternal 

PT di Unwira 

Kesimpulan: berdasarkan hasil pembahasan diatas peneliti menyimpulkan 

sebagai berikut: 
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1. Indikator yang digunakan unwira diatas tidak memuat 

kriteria-kriteria atau turunan dari standar yang ditetapkan 

2. Pengukuran dan penilaian kinerja hanya dilakukan 

berdasarkan terlaksananya pelayanan akademik dan 

nonakademik. 

Berdasarkan keseluruhan data penelitian diatas dapat dikatakan 

bahwa implementasi nilai-nilai organisasi melayani dengan hati 

dapat mendukung kinerja organisasi unwira jika dilihat dari segi 

pencapaian atau peningkatan jumlah mahasiswa, pencapaian 

akreditasi B universitas, dan adanya pembangunan gedung baru, 

tetapi jika menilai kinerja pelayanan unwira secara keseluruhan 

implementasi nilai melayani dengan hati belum bertumbuh 

dengan sempurna masih banyaknya keluhan dari berbagai pihak 

menjadi bukti bahwa penerapan nilai-nilai melayani dengan hati 

masih kurang. Jika digambarkan akan tampak sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                          

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 kinerja Unwira 

 

 

 Kinerja unwira  

 Pencapain unwira  

Kinerja pelayanan 

rendah 

  

1. Peningkatan jumlah mahasiswa 

2. Akreditasi B universitas 

3. Pembangunan gedung baru 

  

1. Lingkungan pengendalian yang belum kondusif 

2. Proses internalisasi nilai belum mendalam 

3. Implementasi nilai belum sempurna dan total 

4. Indikator penilaian kinerja belum jelas dan terukur 

5. Adanya faktor tekanan di unwira 

6. Sistem Reward dan Punishment yang belum 

berjalan  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian pada bab lima maka peneliti menyimpulkan sebagai 

berikut; 

1. Berkaitan dengan internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Internalisasi nilai melayani dengan hati dipengaruhi oleh faktor internal. 

Faktor internal yang dimaksud adalah kesadaran pribadi dari pegawai 

menyangkut pemahaman akan nilai melayani dengan hati. Nilai- nilai 

melayani dengan hati sudah ada di unwira hal ini ditunjukan oleh nilai-nilai 

gejera katolik yang melekat pada unwira sebagai perguruan tinggi katolik 

tetapi dalam mengaktualisasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai melayani 

dengan hati berbeda-beda diantara pegawai unwira. kesadaran dan orientasi 

pegawai dalam melayani menjadi faktor utama yang menentukan bagaimana 

nilai-nilai melayani dengan hati diaktualisasikan dalam aktivitas sehari-hari di 

unwira. Dengan demikian rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini 

yakni “bagaimana internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira” dapat 

terjawab. Faktor internal sangat mempengaruhi pegawai dalam proses 

internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira, yang mana nilai melayani 

dengan hati ditekankan pada sikap dan tindakan sebagai berikut:  

a. Melayani dengan tulus iklas 

b. Melayani dengan bertanggungjawab 

c. Melayani dengan keterbukaan dan trasparansi 

d. Melayani dengan total dan tuntas 

e. Melayani dengan disiplin 

Tetapi dalam sosialisasi dan aktualisasi dari nilai-nilai tersebut masih berbeda-

beda diantara pegawai unwira, tingkat kesadaran yang kurang dan motivasi 

yang lemah menjadi faktor utama perbedaan tersebut. 

2. Berkaitan dengan implementasi nilai melayani dengan hati di unwira, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 
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Implementasi nilai-nilai melayani dengan hati belum bertumbuh sempurna di 

unwira, kesadaran pegawai dan adanya tekanan dari pimpinan dalam bekerja 

ikut mempengaruhi bagaimana pelayanan yang ditunjukan. Selain itu aturan 

dan kebijakan yang tidak diikuti dengan adanya standar dan indicator turunan 

sebagai tolak ukur yang jelas dalam memberikan penilaian kinerja pegawai 

menjadi bukti bahwa melayani dengan hati baik dari segi aturan dan 

penerapannya belum terlaksana dengan baik di unwira. Dengan demikian 

peneliti menyimpulkan bahwa implementasi nilai melayani dengan hati di 

unwira dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internalisasi atau pemaknaan 

nilai dimana aktualisasi dan sosialisasi nilai melayani dengan hati berbeda-

beda diantara pegawai, dan faktor tekanan di unwira baik itu tekanan karena 

instruksi dari pimpinan, tekanan karena tingkat pekerjaan yang tinggi sehingga 

menuntut pegawai mengorbankan waktu lebih dan tekanan karena aturan 

terutama menyangkut penggajian. Implementasi atau penerapan nilai melayani 

dengan hati yang ditunjukan karena faktor internalisasi belum dapat dikatakan 

sempurna karena pelayanan yang diberikan belum seutuhnya dilandasi atau 

digerakkan oleh nilai-nilai melayani dengan hati, masih adanya diskriminasi 

dan sikap ketidakadilan yang ditunjukan pegawai unwira dalam memberikan 

pelayanan. Sedangkan implementasi nilai yang dipengaruhi oleh faktor 

tekanan atau isomorfisme lebih ditekannkan pada tuntutan kerja yang tinggi 

dari pimpinan, dan di unwira tekanan ini memberikan pengaruh yang positif 

dan negatif.  Positif karena pekerjaan terselesaikan dengan cepat dan tepat 

waktu dan negatif karena tekanan dari pimpinan membuat pegawai berkorban 

tanpa adanya penghargaan yang diterima sehingga pegawai bekerja dengan 

terpaksa dan mengabaikan nilai-nilai melayani dengan hati, selain itu juga 

ketidaksesuaian gaji yang diterima dengan jumlah atau tingkat pekerjaan yang 

dilakukan ikut mempengaruhi pekerjaan dan pelayanan pegawai, seringnya 

pegawai bekerja lembur tidak dihitung sebagai upah lembur. Dengan adanya 

faktor internalisasi dan faktor tekanan ini dapat juga menggambarkan kinerja 

organisasi unwira dimana implementasi dari nilai-nilai melayani dengan hati 

belum mendukung kinerja unwira secara keseluruhan dan maksimal hal ini 

juga diperkuat dengan fakta yang ada di unwira dimana standar yang 

digunakan untuk menilai kinerja pegawai tidak diikuti dengan indikator yang 

jelas dan terukur. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa baik dari segi 



5 
 

aturan dan aktivias  pegawai belum seutuhnya menunjukan nilai-nilai 

melayani dengan hati. Berdasarkan kesimpulan ini rumusan masalah yang 

kedua dalam penelitian yakni” apakah implementasi nilai melayani dengan 

hati dipengaruhi oleh internalisasi nilai atau karena adanya tekanan di unwira” 

terjawab, bahwa faktor internalisasi dan faktor tekanan sama-sama 

memberikan pengaruh dalam implementasi nilai-nilai melayani dengan hati di 

unwira.  

 

 

6.2 Saran  

1. Berkaitan dengan internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

a. Dibentuk “unit inti widya mandira” yang bertugas untuk menentukan 

nilai-nilai dasar unwira  

b. Pengawasan secara rutin oleh unit inti widya mandira untuk melihat 

tingkat kesesuaian tindakan dan kerja pegawai dengan nilai-nilai yang 

ditetapkan  

c. Mengevaluasi dan melakukan perbaikan oleh unit widya mandira secara 

terus menerus mengikuti kebutuhan dan perkembangan pelayanan di 

unwira. 

d. Membuat buku pedoman yang berisikan kode etik pelayanan di unwira 

yang berbasis melayani dengan hati, sehingga semua sivitas unwira 

dapat menjadikan pedoman ini sebagai dasar dalam bekerja dan lebih 

mudah mengoreksi ketika terjadi kesalahan dalam pelayanan. 

e. Sosialisasi mengenai moto unwira bagi pegawai khususnya pegawai 

baru 

 

2.   Berkaitan dengan implementasi nilai melayani dengan hati, peneliti memberikan 

saran    sebagai berikut:  

a. Menerbitkan buku panduan pelayanan unwira untuk dijadikan dasar 

dan acuan dalam memberikan pelayanan oleh pegawai di unwira  
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b. Menggunakan prinsip good university governance dalam sistem 

pelayanan untuk mengawasi aktivitas operasional di unwira 

c. Adanya sistem reward dan punishment untuk mendorong pegawai agar 

dapat meningkatkan kinerja 

d. Mengadakan kegiatan rohani seperti rekoleksi dan pengembangan 

karakter secara rutin untuk meneguhkan pegawai unwira 

e. Meningkatkan fungsi pengawasan menggunakan sistem yang 

terintegrasi contohnya mengadopsi coso framework dalam pengawasan 

di unwira 

f. Menggunakan absensi elektronik untuk mengecek kehadiran pegawai 

g. Menggunakan 10 indikator servqual dalam mengukur kinerja pegawai 

unwira 

h. Melengkapi fasilitas pendukung terutama penambahan unit computer 

untuk pegawai dan proyektor untuk perkuliahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


