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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan Eksternal yang
menjadi kekuatan dan kelemahan FE UMP dan penerapan anlisis SWOT dalam
merumuskan strategi pemasaran Fakultas Ekonomi UNMUH
Data diambil dari hasil quesioner yang disebar pada civitas akademika FE
sejumlah 20 orang dengan menggunakan metode non probability sampling, Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anlisis SWOT.
Dari hasil analisis SWOT terhadap FEUMP diperoleh simpulan data sebagai
berikut: Faktor internal yang mendukung pelaksanaan strategi pemasaran FEUMP
adalah keahlian dosen, lokasi yang terhitung strategis. Faktor ini akan lebih kuat jika
didukung fasilitas yang memadai serta lingkungan pergaulan yang menyenangkan.
Faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan strategi pemasaran FEUMP
adalah hubungan baik dengan masyarakat, banyaknya tamatan SMA/SMK, dan
kebijakan otonomi kampus dari pemerintah yang justru membuat FEUMP semakin
kokoh dalam kemandiriannya.
Strategi pemasaran berdaya saing sehubungan dengan analisis SWOT yang
dapat diterapkan oleh FEUMP adalah: Strategi stabilitas, strategi ini dipilih karena
FEUMP tergolong stabil dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pencetak
sarjana ekonomi dengan tetap fokus pada perbaikan diri dan memanfaatkan setiap
peluang yang ada.
Strategi Kombinasi, strategi ini dipilih karena FEUMP merupakan bagian dari
keluarga besar UMP, karena apapun yang direncanakan dan dilakukan FEUMP tidak
akan terlepas dari grand strategi UMP. Artinya, segala perencanaan yang akan
dibuat dan dilaksanakan harus tetap disesuaikan/dikombinasikan dengan kepentingan
UMP khususnya dan persyarikatan umumnya.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang
Sejak diterapkannya undang-undang pendidikan tinggi, permasalahan perguruan
tinggi semakin kompleks. Di satu sisi, perguruan tinggi diberi kebebasan mengatur
dan mengelola dirinya sendiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah, namun di
sisi lain, perguruan tinggi dipaksa bekerja lebih keras dan memutar otak lebih banyak,
karena undang-undang pendidikan tinggi tersebut juga mengurangi bantuan finansial
dari pemerintah. Bantuan yang tidak hanya dibutuhkan dan sangat urgen bagi
pengelolaan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta yang harus mencari
dan menghidupi diri dengan dana sendiri, namun juga dibutuhkan bagi para
mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.
Pengurangan bantuan finansial tersebut berdampak pada naiknya biaya kuliah
yang pada gilirannya membatasi dan mengurangi jumlah mahasiswa yang mendaftar
ke perguruan tinggi swasta. Pengurangan jumlah mahasiswa tersebut pada akhirnya
juga akan mengurangi pemasukan bagi perguruan tinggi swasta dan sedikit banyak
berdampak pada kinerja perguruan tinggi dalam pengembangan dirinya ke depan. Baik
pengembangan dari sisi fisik bangunan/gedung, program-program ataupun dalam
pengembangan sumber daya manusia.
Hal tersebut juga berdampak pada perguruan tinggi yang dikelola Persyarikatan
Muhammadiyah. Namun karena pendidikan merupakan bagian dari amal usaha yang

dalam pengelolaannya butuh pengorbanan, maka ada atau tidak bantuan dari
pemerintah pendidikan di bawah Persyarikatan Muhammdiyah (termasuk perguruan
tinggi) harus tetap hidup dan berkembang. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah,
masalah pendidikan dalam hal ini pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan
perguruan tinggi dan mahasiswanya saja, tapi berkenaan dengan kualitas dan masa
depan bangsa.
Di samping itu, perubahan orientasi dan kepentingan

tidak dapat ditolak.

Perguruan tinggi Muhammadiyah harus membuat produk atau aturan yang sesuai
dengan situasi dan kondisi,

yang tetap dapat mempertahankan keberlangsungan

pendidikan di perguruan tinggi Muhammadiyah dalam kancah persaingan dengan
lembaga sejenis lainnya, tanpa mengabaikan serta tetap tanggap dengan keinginan
publik sebagai pengguna atau konsumen yang menginginkan pendidikan yang
terjangkau dengan kwalitas yang tetap terjaga di sisi lainnya.
Sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Ponorogo,
Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam
hal ini fakultas ekonomi (FEUMP) perlu mengenali kekuatan dan kelemahan diri
dalam persaingan. Ibarat persaingan antar perusahaan dalam dunia bisnis, pengetahuan
dan pengenalan akan kekuatan dan kelemahan diri

oleh pengelola/manajemen

FEUMP akan sangat membantu dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada dan
menghindari

atau

meminimalkan ancaman.

Hal ini senada dengan ungkapan

Guiltinan (1994), yang menyatakan bahwa dalam menentukan strategi bersaing dan
mengambil keputusan, seorang manajer harus mengenali apa saja kelemahan,

kekuatan, ancaman dan peluang yang dimiliki perusahaan serta mengenali keunggulan
pesaing yang mungkin dimiliki (perlu melakukan analisis SWOT).
Dalam analisis SWOT, perusahaan dituntut untuk selalu melakukan inovasi
dalam strategi bersaing. Dimana strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi
bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri atau arena fundamental dimana
persaingan berlangsung.
Selain itu teori pemasaran modern menyatakan bahwa kunci sukses sebuah
Perusahaan

bersaing tergantung pada penyesuaian secara dinamis terhadap

lingkungan yang kompleks dan selalu

berubah-ubah.

Menurut

Dwi

Putra

Darmawan dan Ida Bagus Widia (2005), perubahan tersebut ditandai oleh naik
turunnya

penjualan

produk

atau

jasa yang disebabkan gejolak faktor ekstern

(demografi, keadaan, perekonomian, selera konsumen dan pesaingan) serta faktor
intern (penjualan oleh perantara dan penyedia keterbatasan sumberdaya, teknologi dan
motivasi manajemen).
Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menentukan langkah-langkah yang
sesuai dengan kondisi lembaga dan lingkungan usaha. Seperti yang dikemukakan oleh
Jauch dan Glueck (1999), analisis dan diagnosis lingkungan memberikan
kesempatan bagi perencana strategik untuk mengantisipasi peluang dan mambuat
rencana untuk melakukan tanggapan pilihan terhadap peluang. Di mana klasifikasi
posisi lembaga dalam persaingan didasarkan atas perilaku mereka dalam amal
usaha, apakah mereka memimpin, menentang, mengikuti atau hanya mengambil
sebagian kecil dari seluruh pangsa pasar yang ada.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya perencanaan strategi yang
berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan tujuan Perusahaan yang akan
dan hendak dicapai. Tujuan utama perencanaan adalah perusahaan dapat melihat
secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga Perusahaan dapat
mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis
untuk merumuskan strategi Perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang
dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (opportunities) namun
secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman
(threats) (Rangkuti, 2005). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan
dengan pengembangan misi tujuan, strategi dan kebijaksanaan Perusahaan.
Dengan demikian perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategis
Perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Dalam kondisi yang ada
saat

ini

analisis

SWOT

membandingkan

antara faktor eksternal

peluang

(opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strength) dan
kelemahan (weakness).
Swamidass dan newell (1987), serta yeoh dan jeong (1995) mengemukakan
bahwa strategi merupakan alat untuk melakukan adaptasi dan merupakan faktor
penentu utama (key determinant) kinerja Perusahaan. James dan hatten (1994)
menegaskan bahwa kinerja merupakan fungsi dari strategi. Lebih jauh kinerja
menurut Porter (1995) merupakan ‘jantung’ keunggulan bersaing (competitive
advantage) dalam pasar yang kompetitif dan bagaimana Perusahaan menggunakan

strategi untuk beradaptasi dengan lingkungannya merupakan makna dari orientasi
strategik (strategic orientation).
Meskipun demikian, sebelum menentukan alternatif strategis yang layak,
perencanaan strategis harus mengevaluasi dan meninjau kembali misi dan tujuan
Perusahaan. Setelah itu baru tahap selanjutnya, yaitu formulasi, evaluasi, dan
pemilihan alternatif stretegi yang terbaik. Analisis situasi membutuhkan keterlibatan
manajemen puncak secara penuh untuk menentukan strategi yang sesuai dengan
peluang eksternal dan kekuaan internal agar dapat menghasilkan corporation’s
distintive competence (Perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru
oleh Perusahaan pesaing). Artinya dalam mengantisipasi berbagai tantangan yang ada,
manajemen Universitas Muhammadiyah dalam hal ini FEUMP harus bekerja lebih
keras lagi dengan perencaan strategis yang lebih matang, agar FEUMP selalu tetap
diterima di masyarakat dan kehadiran bermacam-macam lembaga sejenis dipasaran
atau keberadaan fakultas lain tidak mempengaruhi minat mahasiswa untuk masuk
FEUMP.
Untuk itu diperlukan suatu strategi yang jitu dari FEUMP. Strategi tersebut
setiap saat bisa berubah menurut keadaan yang terjadi pada waktu itu. Tinggal
bagaimana manajemen FEUMP membaca perubahaan dan memanfaatkan perubahan
yang terjadi serta strategi apa yang harus diterapkan agar perencanaan kerja harus
terus berjalan, sehingga penerimaan mahasiswa tidak menurun melainkan terus
meningkat dan FEUMP dapat memberikan kepuasan yang berkelanjutan kepada
pengguna/mahasiswa.

Menghadapi

perubahan-perubahan tersebut FEUMP harus

dapat bergerak cepat dan tepat agar terus tumbuh dan berkembang (continous
improvement).
Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan terus mengadakan
berbagai evaluasi dan kajian, agar dapat dihasilkan strategi yang lebih baik dan lebih
sempurna, sebagaimana yang peneliti lakukan lewat penelitian yang berjudul Analisis
Strategi Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan
menggunakan Analisis SWOT ini.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1.2.1 Faktor internal apa sajakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan Fakultas
Ekonomi Universtas Muhammadiyah Ponorogo?
1.2.2

Faktor eksternal apa sajakah yang menjadi peluang dan ancaman Fakultas
Ekonomi Universtas Muhammadiyah Ponorogo?

1.2.3 Bagaimana Penerapan Analisis SWOT dalam Merumuskan Strategi Pemasaran
Fakultas Ekonomi Universtas Muhammadiyah Ponorogo?

1.3

Tujuan
Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Merumuskan Strategis
Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tujuan tersebut
dapat dirumuskan dalam detail berikut:

1.4.1 Untuk

mengetahui

faktor

internal

Fakultas Ekonomi Universtas

Muhammadiyah Ponorogo yang mendukung pelaksanaan strategi pemasaran.
1.4.2 Untuk

mengetahui

faktor

eksternal

Fakultas Ekonomi Universtas

Muhammadiyah Ponorogo yang mendukung pelaksanaan strategi pemasaran.
1.4.3 Untuk merumuskan strategi pemasaran berdaya saing yang dapat digunakan
Fakultas Ekonomi Universtas Muhammadiyah Ponorogo.

1.4

Kegunaan Penelitian
Setelah tujuannya diketahui, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:
1.5.1 Bagi Peneliti
Sebagai pembelajaran dalam penulisan dan penelitian karya ilmiah,
khususnya yang berkaitan dengan strategi pemasaran dengan analisis SWOT.
1.5.2 Bagi Program Studi
Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan penulisan dan
penelitian karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan strategi pemasaran
dengan analisis SWOT.
1.5.3 Bagi Fakultas Ekonomi
Sebagai bahan evaluasi dan masukan

bagi pengembangan dan

penyempurnaan strategi pemasaran Fakultas
1.5.4 Masyarakat Umum
Sebagai bahan refrensi dan masukan

untuk mengenal lebih dekat

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

1.5.5 Bagi Peneliti selanjutnya
Dapat

dijadikan

bahan acuan dalam pengembangan penulisan dan

penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan
dengan analisis SWOT.

strategi pemasaran
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