
1 PENDAHULUAN

Latar Belakang
Sekolah bisnis di Indonesia banyak dilaksanakan sebagai program studi

Magister Manajemen oleh berbagai lembaga Perguruan Tinggi. Konsep sekolah
bisnis (program MM) di Indonesia dalam pelaksanaannya di adopsi dari program
MBA yang dilaksanakan di berbagai Perguruan Tinggi di luar negeri. Program
MBA di luar negeri, dilatarbelakangi oleh keinginan pelaku usaha bisnis,
pengusaha maupun para CEO untuk memperdalam pengetahuan dan keahlian
sesuai dengan bidang bisnis yang ditekuninya.

Sekolah Bisnis IPB (SB-IPB)  merupakan salah satu sekolah bisnis terbaik
di Indonesia. SB-IPB hingga kini masih berhasil menempati peringkat ke-1 negara
CIVETS (Webometrics 2016). Negara CIVETS terdiri atas enam negara yang
memiliki sekolah manajemen bisnis, yakni Columbia, Indonesia, Vietnam, Mesir,
Turki, dan Afrika Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor
5/IT3/OT/2015 ruang lingkup penyelenggaraan SB-IPB meliputi Program Studi
Sarjana Bisnis (S1), Program Studi Magister Bisnis (S2) dan Program Studi
Doktor Bisnis (S3). Mahasiswa SB-IPB terbanyak hingga saat ini ada pada
Program Magister.

Program Magister SB-IPB dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas regular
(R), kelas eksekutif (E) dan kelas eksekutif khusus (EK). Sampai dengan
Desember 2015, program Magister (MM) Kelas R atau disebut dengan Kelas Pagi
berjumlah 57 angkatan, MM Kelas E/EK terdiri dari 62 angkatan. Mahasiswa
program Magister dalam menyelesaikan studinya diwajibkan untuk membuat
tugas akhir yang disebut Tesis. Penulisan tesis ini merupakan wahana untuk
melatih peserta mewujudkan kemampuan teoritis dan empiris untuk menelaah
persoalan manajemen secara komprehensif, serta untuk mengasah kemampuan
menulis mahasiswa.

Aktivitas perguruan tinggi tidak dapat terhindar dari ganguan faktor
internal maupun eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional bisnis
perguruan tinggi terutama pelayanan kepada mahasiswa. Mahasiswa dalam
pencapaian gelar Magister membutuhkan waktu normal selama dua tahun, tetapi
dalam prakteknya mahasiswa tidak selalu dapat menuntaskan studinya selama
waktu normal yang telah ditentukan bahkan mengundurkan diri. Tabel 1
menunjukan persentase kelulusan mahasiswa Magister SB-IPB angkatan 2011 dan
2012 yang menurun dari 77.07% menjadi 75.09%. Persentase mahasiswa yang
mengundurkan diri pada masa penyusunan tesis lebih dominan bila dibandingkan
dengan persentase mahasiswa yang mengundurkan diri pada saat kuliah (Tabel 1).

Tabel 1 Persentase kelulusan mahasiswa Magister SB-IPB angkatan 2011-2012

Keterangan Tahun angkatan
2011 2012

Lulus 77.07 75.09
Undur kuliah 7.32 11.19
Undur tesis 15.61 13.72

Sumber: Data sekunder yang diolah
Keterangan: N angkatan 2011 = 205; N angkatan 2012 = 277
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Penurunan tingkat kelulusan jika tidak segera diantisipasi maka akan
berdampak pada resiko reputasi SB-IPB yaitu menurunnya minat mahasiswa
untuk melanjutkan studi di SB-IPB. Oleh karena itu, SB-IPB perlu menerapkan
business continuity management (BCM) yaitu proses manajemen terpadu dan
menyeluruh untuk menjamain kegiatan operasional SB-IPB tetap berjalan dalam
jangka panjang. Putra (2013) menyatakan bahwa BCM merupakan proses
persiapan kemungkinan insiden yang terjadi di masa depan yang bisa
membahayakan aktivitas utama organisasi dalam jangka pendek maupun jangka
panjang.

Perumusan Masalah
Untuk mencapai salah satu kriteria standar nasional pendidikan tinggi, SB-

IPB menerapkan standar proses pembelajaran. Penerapkan standar proses
pembelajaran diperlukan batasan maksimal masa studi dan batasan minimal beban
studi mahasiswa. Masa studi merupakan salah satu kriteria untuk mengkaji mutu
mahasiswa dan standar keberhasilan studi mahasiswa selama menempuh proses
belajar mengajar di SB-IPB. Masa studi tersebut dihitung sejak mahasiswa yang
bersangkutan memulai proses belajar mengajar di awal masa perkuliahan
Triwulan 1 hingga dinyatakan lulus dalam ujian tesis.

Masa studi normal atau mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus
tepat pada waktunya sesuai dengan perhitungan lama studi yang dilakukan oleh
Divisi Akademik SB-IPB, yaitu masa perkuliahan triwulan (tiga bulan/triwulan),
dan masa penulisan tesis (tiga bulan).  Sehubungan jumlah triwulan antara kelas R
dengan kelas E/EK yang berbeda, maka masa studi normal untuk kelas R adalah
15 bulan sedangkan kelas E adalah selama 18 bulan. Sesuai dengan ketentuan
Sekolah Pascasarjana IPB (SPs-IPB), mahasiswa yang belum dapat
menyelesaikan penulisan tesis hingga masa studi normal berakhir diberikan
kesempatan untuk menyelesaikannya maksimal sampai dengan 36 bulan (tidak
termasuk periode matrikulasi) dengan perincian masa toleransi (tiga bulan), masa
peringatan (enam bulan) dan masa perpanjangan kontrak studi maksimal selama
dua belas bulan (kelas R) atau sembilan bulan (kelas E/EK). Pogram Magister SB-
IPB ini diselenggarakan dengan sistem kredit, berbobot 43 satuan kredit, yang
terdiri kegiatan perkuliahan sebanyak 37 satuan kredit dan kegiatan penulisan
tesis hasil penelitian sebanyak 6 satuan kredit.

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 mengenai sasaran mutu
pendidikan tinggi, rata-rata masa studi yang ditargetkan adalah ≤ 30 bulan untuk
kelas R maupun kelas E/EK. Tabel 2 menunjukan rata-rata masa studi mahasiswa
Magister yang lulus dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Capaian masa studi
pada tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan sasaran mutu Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008 SB-IPB yang menargetkan masa studi rata-rata kelas R
maupun kelas E/EK adalah 30 bulan.

Tabel 2 Rata-rata masa studi mahasiswa Magister SB-IPB

Kelas Tahun Lulus
2011 2012 2013 2014 2015

E/EK 28.4 29.4 31.9 31.6 33.4
R 23.2 24.0 25.5 24.9 27.9

Sumber: Akademik dan Kemahasiswaan SB-IPB (2015)
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Keberhasilan perguruan tinggi dapat diukur mulai dari input, proses, dan
output. Salah satu indikator output perguruan tinggi yaitu keberhasilan studi
mahasiswa. Masa studi merupakan salah satu kriteria untuk mengkaji mutu
mahasiswa dan standar keberhasilan studi mahasiswa selama menempuh proses
belajar mengajar di SB-IPB. Masa studi normal atau mahasiswa dinyatakan lulus
tepat pada waktunya sesuai dengan perhitungan masa studi yang dilakukan oleh
Divisi Akademik, yaitu masa perkuliahan triwulan (tiga bulan/triwulan), dan masa
penulisan tesis (enam bulan).

Guillory (2008) mengungkapkan bahwa salah satu ukuran kesuksesan pada
suatu pendidikan tinggi adalah tingkat ketepatan masa studi. Pengukuran kinerja
dapat dilakukan dengan melihat pencapaian pada waktu tertentu dibandingkan
dengan target dan baseline (Frihadian et al. 2016). Gambar 1 menunjukkan target
Divisi Akademik untuk masa penulisan tesis normal (enam bulan) hanya dipenuhi
oleh 0.8% mahasiswa, artinya 99.2% mahasiswa angkatan 2011 dan 2012
melebihi waktu normal yang ditentukan. Waktu penyelesaian studi yang melebihi
standar waktu berdampak negatif tidak hanya bagi mahasiswa, namun juga pihak-
pihak lain yang berkaitan seperti universitas, dosen pembimbing, maupun pihak
pemberi sponsor (Siregar 2015). Mahasiswa yang telat dalam penyelesaian tesis
akan terburu-buru dalam menyelesaikan tesis-nya untuk mengejar sisa waktu yang
ada (batas akhir drop out), sehingga dapat menurunkan kualitas penelitiannya.
Keterlambatan penyelesaian tesis ini juga dapat mengakibatkan peluang
mahasiswa drop out meningkat sehingga berdampak pada kinerja SB-IPB yang
menurun.

Gambar 1 Persentase mahasiswa angkatan 2011 dan 2012 berdasarkan lama
penyusunan tesis

Proses penyusunan tesis merupakan faktor kritis dalam menentukan
keberhasilan studi mahasiswa Magister. Demi tercapainya visi misi SB-IPB yang
baru, maka diperlukan juga manajemen perubahan dari budaya organisasi selama
ini. SB-IPB perlu memahami karakteristik input mahasiswa yang ada saat ini,
kendala dalam proses penyusunan tesis, sehingga manajemen organisasi dapat
memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menunjang keberhasilan studi.

Sebuah perguruan tinggi pada prinsipnya sama dengan sebuah
“perusahaan” artinya, dalam menjalankan aktifitasnya, perguruan tinggi maupun
perusahaan menggunakan sejumlah “input” untuk menghasilkan sejumlah
“output” (Wibowo 2013). Proses bisnis dalam perguruan tinggi memiliki dua
fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung (Yunis dan Surendro 2009).
Model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada area
fungsi utama proses bisnis perguruan tinggi yaitu mulai dari input mahasiswa
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baru, proses penyusunan tesis dan output keberhasilan studi mahasiswa.
Mahasiswa merupakan inti dari proses bisnis perguruan tinggi yang penting untuk
dikelola sebaik mungkin sebagaimana dikatakan oleh Ham (2003) bahwa
mahasiswa harus diperlakukan sebagai konsumen. Hermawan (2001) berpendapat
bahwa perguruan tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif di masa depan
perlu untuk mulai mencari cara-cara baru dan kreatif dalam menarik,
mempertahankan dan membina hubungan kuat dengan mahasiswa. Rendahnya
keberhasilan studi mahasiswa akan berdampak buruk bagi keberlanjutan SB-IPB
di masa mendatang. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang
dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan antara karakteristik mahasiswa program Magister SB-
IPB terhadap masa penyusunan tesis?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan studi mahasiswa
program Magister SB-IPB?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis hubungan antara karakteristik mahasiswa program Magister

SB-IPB terhadap masa penyusunan tesis
2. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan studi mahasiswa

program Magister SB-IPB.

Manfaat Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai :
1. Kontribusi bagi SB-IPB untuk menentukan dan mengantisipasi terjadinya

mahasiswa yang melebihi batas masa studi yang akan menyebabkan kinerja
program studi menjadi kurang baik. Serta menentukan strategi yang tepat
dalam menunjang keberhasilan studi mahasiswanya khususnya pada program
Magister SB-IPB.

2. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dalam
mengaplikasikan teori yang telah diterima selama mengikuti perkuliahan di
SB-IPB.

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini mencakup mahasiswa lulusan program

Magister SB-IPB pada kelas E, EK dan R angkatan 2011 dan 2012. Penelitian
dilaksanakan dalam lingkup kajian karakteristik input mahasiswa, faktor internal
dan eksternal mahasiswa pada saat proses penyusunan tesis, serta output berupa
keberhasilan studi mahasiswa yang diukur dengan masa studi dan IPK.




