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Analisis Matriks Boston Consulting Group (BCG) terhadap Kinerja 
Sekolah Tinggi dalam Upaya Menciptakan Keunggulan Bersaing 
di Lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur

(Analysis Boston Consulting Group Matrix (BCG) toward College Performance 
in Efforts by Creating Competitive Advantages in the Kopertis Environment VII 
East Java Region)

Novianto Eko Nugroho
Management Department, School Of Economic Indonesia, Stiesia Surabaya
noviantoekonugroho@stiesia.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, 
program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang memiliki keunggulan masing-masing dengan 
strategi meliputi cost benefit, differentiation dan focus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi tingkat pertumbuhan 
pasar pada perguruan tinggi khususnya Sekolah Tinggi berdasarkan market growth dan market share, menggunakan matriks BCG. Unit 
analisis adalah semua perguruan tinggi swasta yang termasuk dalam Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, yang terdiri dari Universitas, 
Sekolah Tinggi, Institut, Akademi dan Politeknik. Objek analisis adalah jumlah penerimaan mahasiswa baru. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan metode riset lapangan yang meliputi metode riset kepustakaan. Berdasarkan perhitungan 
matriks BCG untuk mengetahui pertumbuhan pangsa pasar (market growth) telah diketahui mengalami penurunan sebesar -20,57% dari 
tahun sebelumnya sebesar -13,34% menunjukkan pertumbuhan pangsa pasar Sekolah Tinggi tidak baik, sedangkan hasil perhitungan 
pangsa pasar relatif pada tahun 2015 didapat hasil sebesar 8,97 dan pada tahun 2016 didapat hasil sebesar 6,69 dan berdasarkan dari 
kedua hasil tersebut, maka dapat digambarkan bahwa posisi Sekolah Tinggi berada dalam kuadran III Sapi Perah (Cash Cows).

Kata kunci: BCG, Matrix, Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Pendidikan Tinggi

ABSTRACT

High education is education degree after secondary education that includes diploma programs, graduate programs, master programs, 
doctor programs, also profesional programs and specialist programs which have their respective advantages with strategy includes cos 
benefit, differentiation and focus. The purpose of this research is to know the position of market growth rate at collage especially High 
Education based on market growth, market share by using matrix. Unit analysis is all colleges are includes in the Kopertis Wilayah VII Jawa 
Timur consist of university, high education, institute, academy, and polytechnic. The object of analysis is the number of new admissions. 
The research is conducted by using quantitative approach. The research method using descriptive research. The method of data collection 
of this research is method that include the method of library research. Base on calculate using matrix to find market growth decrease by 
-20.57% from previous year amounted 13.34% showed market growth of High Education not good, while in 2015 the result of calculation 
market growth is good around 8.97 and in 2016 the result is 6.69 and according form those result, so we can describe that the position of 
High Education are in cash cows positions.

Keywords: BCG, Matrix, Kopertis Region VII East Java, High Education

PENDAHULUAN

Persaingan bisnis khususnya jasa pendidikan tinggi 
dalam era digital saat ini semakin ketat dan kompetitif, 
perkembangan pendidikan tinggi dewasa ini telah 
menimbulkan kekhawatiran di lingkungan masyarakat. 

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan 
setelah pendidikan menengah yang mencakup program 
diploma, program sarjana, program magister, program 
doktor, dan program profesi, serta program spesialis, 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 
kebudayaan bangsa Indonesia (UU No. 12 Tahun 2012 
Bab I Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pendidikan Tinggi) yang saat 
ini terjadi krisis multidimensional, maka peranan penting 
perguruan tinggi dalam mempersiapkan daya saing bangsa 
khususnya soft skill lulusan untuk mengarungi era persaingan 
global sudah sangat mendesak. Peranan pendidikan tinggi 
di Indonesia telah tertinggal, perguruan tinggi di Indonesia 
memerlukan independensi untuk dapat memulihkan 
perannya secara langsung sebagai agent of change dan 
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strategic intent dalam melakukan perubahan karakter 
masyarakat hal tersebut adalah tindakan untuk mewujudkan 
transformasi kelembagaan yang lebih kompleks dari sekadar 
pengembangan organisasi (organization development). 

Keunggulan yang bersaing dapat diperoleh melalui 
bermacam strategi meliputi cost benefit, differentiation 
dan focus (Porter, 1980). Disisi lain metode manajemen 
baru sebagai media untuk memperbaiki fungsi pendidikan 
tinggi di masyarakat, hal diperlukan untuk mengubah 
pengelolaan pendidikan dan membawa ke arah manajemen 
yang profesional yang berdasarkan perencanaan, metode dan 
teknik perencanaan strategis (Projekt, Ministerstwo, 2004).

Dengan demikian penting juga memperhatikan 
aspek-aspek yang terkait dengan tanggungjawab di 
dalam proses manajemen pendidikan tinggi berdasarkan 
matriks Boston Consulting Group (BCG) dan disarankan 
menghilangkan masalah internal maupun eksternal yang ada 
pada perguruan tinggi. Dengan menggunakan pendekatan 
manajemen profesional tampaknya dapat memperbaiki 
pendidikan tinggi (Ryńca, 2014).

 Berdasarkan data primer menunjukkan bahwa pada 
beberapa tahun terakhir ini, banyak perguruan tinggi swasta 
yang berada di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, 
fokus penelitian pada wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, 
Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) 
mengalami penurunan jumlah mahasiswa yang cukup drastis 
bahkan beberapa PTS sampai harus menutup operasional 
kampus karena dampak dari sedikitnya penerimaan 
mahasiswa baru serta adanya kurangnya kemampuan 
yayasan untuk memperoleh penghasilan di luar mahasiswa. 
Permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS) 
dan perguruan tinggi negeri (PTN) dapat dimaklumi dengan 
semakin banyak jalur penerimaan mahasiswa baru dari 
setiap kampus sebagai salah satu strategi bersaing untuk 
merebut pasar. Maka dalam mengantisipasi dan mengatasi 
permasalahan yang ada diperlukan peningkatan kinerja 
institusi pendidikan tinggi khususnya Sekolah Tinggi untuk 
membenahi manajerial, akreditasi dan fasilitas pendukung 
secara internal institusi dan melakukan promosi dan 
Corporate Social Responsibility (CSR).

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka 
identifi kasi masalah penelitian ini adalah “Bagaimana posisi, 
keunggulan strategi organisasi, pangsa pasar dan market 
growth dari Sekolah Tinggi yang berada di Kopertis Wilayah 
VII Jawa Timur?”. 

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
posisi, keunggulan strategi organisasi, pangsa pasar dan 
market growth dari Sekolah Tinggi yang berada di Kopertis 

Wilayah VII Jawa Timur. Sehingga dapat diketahui ilustrasi 
secara terperinci dan detail tentang posisi, strategi, pangsa 
pasar dan market growth dari Sekolah Tinggi yang berada 
di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur.

LANDASAN TEORI

Analisis BCG 

Matriks Boston Consulting Group (BCG) digunakan 
untuk analisis portofolio. Metode ini digunakan untuk 
mengidentifikasi dan mengindikasikan posisi strategis 
suatu perusahaan pada saat yang bersamaan, kemungkinan 
pengembangannya. Gagasan metode BCG terdiri dari 
perencanaan portofolio produksi atau portofolio layanan 
sehingga memungkinkan untuk menjaga keseimbangan antara 
produk/jasa dalam jangka panjang yang ditandai dengan daya 
saing dan profi tabilitas yang tinggi, serta produk/layanan 
baru yang sering terjadi dan pada tahap pembangunan yang 
tidak ditandai oleh daya saing dan profi tabilitas yang tinggi 
(Jurek-Stepień, 2007). 

Matriks BCG memungkinkan untuk menentukan 
produk mana yang harus ditarik dari stok dan mana yang 
harus menghasilkan keuntungan lebih tinggi di masa depan 
(Gambar 1). Posisi pangsa pasar relatif (relative market 
share position) didefi nisikan sebagai rasio dari pangsa pasar 
satu divisi tertentu terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh 
pesaing terbesar dalam industri tersebut.

Posisi pangsa pasar relatif diberikan pada sumbu X dari 
matriks BCG. Titik tengah dari sumbu X biasanya dibuat 
0,50 sama dengan divisi yang memiliki separuh pangsa 
pasar dari perusahaan pemimpin dalam industri. Sumbu 
Y menggambarkan tingkat pertumbuhan industri dalam 
penjualan yang diukur dalam bentuk persentase. Persentase 
tingkat pertumbuhan pada sumbu Y dapat berkisar antara 
-20 hingga +20 persen, dengan 0,0 sebagai titik tengah. 
Angka numerik kisaran ini pada sumbu X dan Y biasanya 
digunakan, tetapi angka lainnya dapat dibuat bisa dianggap 
sesuai untuk organisasi tertentu.

 

Gambar 1. Matriks BCG.

(Sumber: David, 2016:180)
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Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, matriks BCG 
didasarkan pada dua variabel - pangsa relatif di pasar dan 
pertumbuhan pasar. Bagian relatif di pasar memungkinkan 
untuk menilai tingkat daya saing perusahaan. Dimensi kedua 
berlaku untuk daya tarik pasar di mana fungsi perusahaan 
(Jurek, Stepień, 2007).

Matriks BCG dasar menunjukkan divisi yang berlokasi 
pada Kuadran I dalam Matriks BCG disebut “Tanda Tanya 
(Question Marks)”, yang berlokasi dalam Kuadran II disebut 
“Bintang (Stars)”, yang berlokasi di Kuadran III disebut “Sapi 
Perah (Cash Cow)”, dan divisi-divisi tersebut berlokasi pada 
Kuadran IV yang disebut “Anjing (Dogs)” sebagai berikut 
(David, 2016:179) :
− Tanda Tanya (Question Mark)
 Divisi dalam kuadran I, memiliki posisi pangsa pasar 

relatif rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang 
bertumbuh pesat. Biasanya kebutuhan kas perusahaan ini 
tinggi dan pendapatan kasnya rendah. Bisnis ini disebut 
tanda tanya karena organisasi harus memutuskan apakah 
akan memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi 
intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau 
pengembangan produk) atau menjualnya.

− Star (Stars)
 Bisnis di kuadran II, mewakili peluang jangka panjang 

terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi 
organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif yang tinggi 
dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi seharusnya 
menerima investasi yang besar untuk mempertahankan 
atau memperkuat posisi dominan mereka. Integrasi 
ke depan, ke belakang, dan horizontal; penetrasi 
pasar, pengembangan pasar; pengembangan produk 
dan joint venture adalah strategi yang sesuai untuk 
dipertimbangkan divisi ini.

− Sapi Perah (Cash Cow)
 Divisi yang berpotensi di kuadran III, memiliki pangsa 

pasar relatif yang tinggi bersaing tetapi bersaing dalam 
industri yang pertumbuhannya lambat. Disebut Sapi 
perah karena mereka menghasilkan kas lebih dari yang 
dibutuhkannya, mereka sering kali diperah. Banyak 
sapi perah saat ini adalah bintang di masa lalu. Divisi 
sapi perah harus dikelola untuk mempertahankan posisi 
kuatnya selama mungkin, Pengembangan produk atau 
diversifikasi konsentris dapat menjadi strategi yang 
menarik untuk sapi perah yang kuat, tetapi ketika divisi 
sapi perah menjadi lemah, retrenchment atau divestasi 
lebih sesuai untuk diterapkan.

− Anjing (Dogs)
 Divisi kuadran IV dari organisasi memiliki pangsa 

pasar relatif yang rendah dan bersaing dalam industri 
yang pertumbuhannya rendah atau tidak tumbuh; 
mereka adalah Anjing dalam portofolio perusahaan. 
Karena posisi internal dan eksternalnya lemah, bisnis 
ini sering kali dilikuidasi, divestasi atau dipangkas 
dengan retrenchment. Ketika sebuah divisi menjadi 
anjing, retrenchment dapat menjadi strategi terbaik 

yang dapat dijalankan karena banyak anjing yang 
mencuat kembali, setelah pemangkasan biaya dan aset 
besar-besaran, menjadi bisnis yang mampu bertahan dan 
menguntungkan.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN BCG

Kelebihan BCG

BCG mampu menarik perhatian ke aliran kas, 
karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi 
perusahaan. Divisi-divisi dari banyak perusahaan berevolusi 
dari waktu ke waktu, anjing menjadi tanda tanya, tanda tanya 
menjadi bintang, bintang menjadi sapi perah, dan sapi perah 
menjadi anjing di perubahan berkelanjutan searah jarum 
jam. Lebih jarang terjadi, bintang menjadi tanda tanya, 
tanda tanya menjadi anjing, anjing menjadi sapi perah, dan 
aliran kas menjadi bintang (dalam putaran jarum jam). Dalam 
beberapa organisasi, tidak ada perputaran siklus yang nyata. 
Selama beberapa waktu, organisasi sebaiknya berusaha untuk 
mendapatkan portofolio divisi yang merupakan bintang 
(David, 2016:179–180).

Kelemahan BCG

Matriks BCG seperti semua teknik analisis, memiliki 
beberapa keterbatasan. Contohnya, melihat bisnis sebagai 
bintang, sapi perah, anjing atau tanda tanya yang sederhana; 
banyak bisnis jatuh tepat ditengah matriks BCG dan tidak 
secara mudah diklasifi kasikan. Lebih lanjut lagi, matriks 
BCG tidak merefl eksikan apa berbagai divisi atau industri 
tumbuh dari waktu ke waktu; matriks BCG tidak memiliki 
kualitas temporal, namun merupakan potret posisi dan 
tingkat pertumbuhan industri dalam penjualan, seperti 
ukuran pasar dan keunggulan bersaing yang penting dalam 
membuat keputusan strategik tentang berbagai bisnis (David, 
2016:180).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Metode penelitian ini menggunakan tipe 
penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:147) 
penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 
menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasi.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pertumbuhan pangsa pasar (market growth) dari Sekolah 
Tinggi yang berada di Kopertis wilayah VII - Jawa Timur, dan 
untuk mengetahui keunggulan bersaing organisasi yang akan 
dilakukan oleh Sekolah Tinggi menggunakan pendekatan 
analisis matriks Boston Consulting Group (BCG). Metode 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah 
dengan metode riset kepustakaan. Data yang digunakan 
hanya data sekunder dari Kopertis wilayah VII - Jawa Timur 
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untuk periode tahun ajaran 2012, 2013 2014, 2015 dan 2016. 
Analisa Matriks BCG dilakukan berdasarkan data sekunder 
dari Kopertis wilayah VII - Jawa Timur untuk periode tahun 
ajaran 2012, 2013 2014, 2015 dan 2016, untuk mengetahui 
pertumbuhan pangsa pasar dan pangsa pasar. Analisis data 
menggunakan matriks BCG untuk mengetahui posisi tingkat 
pertumbuhan pasar pada Sekolah Tinggi berdasarkan market 
share.

DEFINISI KONSEP DAN OPERASIONAL

Defi nisi Konsep

Matriks BCG

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini, 
menggunakan pendekatan Matrik Boston Consulting Group 
(BCG) dan Matriks Internal External (IE) yang didesain 
secara khusus dalam rangka meningkatkan usaha perusahaan 
yang memiliki multidimensional untuk memformulasikan 
suatu strategi (David, 2016:177). 

Metode matriks BCG digunakan untuk mengetahui posisi 
tingkat pertumbuhan pasar pada Sekolah Tinggi berdasarkan 
market share. Matriks BCG dapat ditentukan oleh dua faktor 
yaitu: market growth rate, yang ditunjukkan pada sumbu 
vertikal; relative market share, yang ditunjukkan pada sumbu 
horizontal (David, 2016:178).

Pengukuran Pertumbuhan Pasar (Market Growth Rate) 

Sumbu vertikal yang berisi tingkat pertumbuhan pasar 
digunakan untuk daya tarik industri yang mencerminkan 
tinggi rendahnya peluang bisnis yang tersedia, sehingga 
secara sederhana rumusnya sebagai berikut:

Tingkat Pertumbuhan Pasar Tahun N =

Semakin tinggi penjualan pasar yang didapat makan 
semakin tinggi pula peluang bisnis yang ada di pasar. 
Pada pangsa pasar yang tumbuh, besarnya pangsa juga 
ditentukan oleh besarnya laba yang diperoleh dimana biaya 
operasional yang dapat mengurangi laba tentu berjumlah 
sedikit dibandingkan dengan jumlah barang yang terjual. 
Selain itu konsumen pada pasar tumbuh tidak terpengaruh 
pada perubahan harga barang (Kotler, 2006).

Pengukuran Pangsa Pasar Relatif (Relative Market Share)

Kekuatan atau kelemahan perusahaan selanjutnya dihitung 
dengan menghitung nilai pasang pasar relatifnya (Kotler, 
2006). Dengan rumus sederhananya sebagai berikut:

Pangsa Pasar Relatif Tahun N =

 

Besarnya angka yang didapat bukan prosentase. 
Melainkan angka mutlak, kurang dari 1 atau dapat lebih besar 
dari 1. Jika besar pangsa pasar lebih besar dibanding 1, hal ini 
menunjukkan penjualan perusahaan lebih besar dibandingkan 
dengan penjualan pesaing pokok, maka perusahaan dinilai 
memiliki keunggulan tidak peduli berapa besarnya pangsa 
pasar yang dimilikinya. Pengukuran dengan menggunakan 
pangsa pasar relative dinilai lebih efektif dibandingkan 
dengan pasang pasar. Dikarenakan nilai pangsa pasar tidak 
dapat mencerminkan apakah perusahaan memiliki kekuatan 
atau kelemahan.

Defi nisi Operasional

Defi nisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:
a) Tingkat pertumbuhan pasar (Market Growth) adalah 

proyeksi tingkat penjualan untuk pasar yang akan 
dilayani. Biasanya diukur dengan peningkatan persentase 
dalam nilai atau volume penjualan dua tahun terakhir 
(David, 2016). Untuk mengetahui dan menganalisis 
tingkat pertumbuhan pasar tingkat market growth rate 
pada Sekolah Tinggi, dalam hal ini diukur dari jumlah 
penerimaan mahasiswa baru dalam dua tahun terakhir, 
yaitu tahun 2015 dibanding 2016.

 Pertumbuhan Pasar Tahun N =

b) Tingkat Pangsa Pasar Relatif menunjukkan besarnya 
pangsa pasar dari jumlah penerimaan mahasiswa baru 
Perguruan Tinggi dibandingkan dengan Perguruan 
Tinggi pesaingnya. Untuk analisis dan mengetahui 
tingkat pertumbuhan pasar relative market share pada 
Sekolah Tinggi dengan perguruan tinggi lainnya.

 Pangsa Pasar Relatif =

HASIL PENELITIAN

Metode matriks BCG digunakan untuk mengetahui posisi 
tingkat pertumbuhan pasar pada Sekolah Tinggi berdasarkan 
market share. Matriks BCG dapat ditentukan oleh dua faktor 
yaitu: market growth rate, yang ditunjukkan pada sumbu 
vertikal; relative market share, yang ditunjukkan pada sumbu 
horizontal.

Analisis tingkat market growth rate pada Sekolah Tinggi, 
dalam hal ini diukur dari jumlah penerimaan mahasiswa 
baru dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2015 dibanding 
2016.
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Tingkat Pertumbuhan Pasar (Market Growth)

Tingkat pertumbuhan pasar (Market Growth) berdasarkan 
Sekolah Tinggi terlihat pada tabel 1.

 Pertumbuhan Pasar Tahun N =

Berdasarkan hasil perhitungan diatas yang menggunakan 
matriks BCG tersebut, maka dapat diketahui tingkat 
pertumbuhan pasar (Market Growth) mengalami penurunan 
sebesar -20,57 % hal ini menunjukkan pertumbuhan pasar 
Sekolah Tinggi sangat tidak baik dari tahun sebelumnya yang 
hanya sebesar -13,34 %.

Tingkat Pangsa Pasar Relatif (Relative Market Share)

a) Analisis tingkat pangsa pasar Sekolah Tinggi 
dibandingkan Universitas, melihat perhitungan pangsa 
pasar relatif (relative market share) Sekolah Tinggi 
terhadap Universitas menggunakan data jumlah 
penerimaan mahasiswa baru tahun 2015 dan 2016 
sebagai berikut:

 Pangsa Pasar Relatif  2015

 Pangsa Pasar Relatif 2016

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui 
Sekolah Tinggi memiliki pangsa pasar relatif lebih 
rendah dibandingkan Universitas karena nilai pangsa 
pasarnya kurang dari 1.

b) Analisis tingkat pangsa pasar Sekolah Tinggi 
dibandingkan Institut, melihat perhitungan pangsa 
pasar relatif (relative market share) Sekolah Tinggi 
terhadap Institut menggunakan data jumlah penerimaan 
mahasiswa baru tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

 Pangsa Pasar Relatif  2015

 Pangsa Pasar Relatif 2016

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui Sekolah 
Tinggi memiliki lebih tinggi dibandingkan Institut karena 
nilai pangsa pasar lebih dari 1.

c) Analisis tingkat pangsa pasar Sekolah Tinggi 
dibandingkan Akademi, melihat perhitungan pangsa 
pasar relatif (relative market share) Sekolah Tinggi 
terhadap Akademi menggunakan data jumlah penerimaan 
mahasiswa baru tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

 Pangsa Pasar Relatif  2015

 Pangsa Pasar Relatif 2016

 Berdasarkan hasil perhitungan diketahui Sekolah Tinggi 
memiliki pangsa pasar relatif lebih tinggi dibandingkan 
Akademi karena nilai pangsa pasarnya lebih dari 1.

Tabel 1. Data Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru

Perguruan 
Tinggi

Data Mahasiswa Baru
2014 2015 % 2015 2016 %

Universitas 95.233 86.007 -9,67 86.077 73.740 -14,33

Institut 13.907 5.605 -59,70 5.605 5.809 3,64

Sekolah 
Tinggi

34.912 30.253 -13,34 30.253 24.030 -20,57

Akademi 5.452 4.739 -13,08 4.739 4.305 -9,16

Politeknik 1.093 1.273 16,47 1.273 1.437 12,88

(Sumber: Kopertis Wilayah VII - Jawa Timur, 2017)
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d) Analisis tingkat pangsa pasar Sekolah Tinggi 
dibandingkan Politeknik, melihat perhitungan pangsa 
pasar relatif (relative market share) Sekolah Tinggi 
terhadap Politeknik menggunakan data jumlah 
penerimaan mahasiswa baru tahun 2015 dan 2016 
sebagai berikut:

 Pangsa Pasar Relatif  2015

 Pangsa Pasar Relatif 2016

 Berdasarkan hasil perhitungan diketahui Sekolah Tinggi 
memiliki pangsa pasar relatif lebih tinggi dibandingkan 
Politeknik karena nilai pangsa pasarnya lebih dari 1.

Melihat dari hasil perhitungan diatas rata-rata pangsa 
pasar relatif (relative market share) Sekolah Tinggi untuk 
tahun 2015 adalah (0,35 + 5,39 + 6,38 + 23,76)/4 = 35,88, 
sedangkan rata-rata pangsa pasar relatif (relative market 
share) Sekolah Tinggi untuk tahun 2016 (0,32 + 4,14 + 5,58 
+ 16,72)/4 = 26,76.

Analisis Posisi Matriks BCG pada Sekolah Tinggi 

Tingkat pertumbuhan pasar (Market Growth) pada 
umumnya dibedakan dalam bentuk klasifi kasi tinggi dan 
rendah, sedangkan posisi relative competitor dibedakan 
berdasarkan market share nilai 1,0 tergolong tinggi (high) 

disebut pemimpin (leader) sedangkan nilai 0,0 tergolong 
rendah. Berdasarkan dari hasil perhitungan tingkat 
pertumbuhan pasar pada Sekolah Tinggi, maka diperoleh 
hasil sebesar -20,57 %. Ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan 
pasar relatif rendah.

Melihat hasil perhitungan pangsa pasar relatif pada tahun 
2015 didapat hasil sebesar 8,97 dan pada tahun 2016 didapat 
hasil sebesar 6,69 dan berdasarkan dari kedua hasil tersebut, 
maka dapat digambarkan bahwa posisi Sekolah Tinggi pada 
matriks BCG dapat dilihat pada gambar 2.

Melihat berdasarkan gambar matriks BCG posisi dari 
Sekolah Tinggi tahun 2015 dan tahun 2016 memiliki posisi 
Cash Cows (Sapi Perah), yang menunjukkan bahwa posisi 
Sekolah Tinggi memiliki pangsa pasar relatif tinggi namun 
memiliki pesaing dalam industri jasa pendidikan yang 
pertumbuhan pasar tergolong rendah perkembangannya.

Termasuk dalam kuadran III yaitu sapi perah (Cash 
Cows) karena Sekolah Tinggi mampu menghasilkan kas 
yang melebihi kebutuhan, mereka sering kali dijadikan sapi 
perah. Banyak sapi perah pada saat ini dulunya berada pada 
posisi bintang (stars).

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini posisi Sekolah Tinggi berada dalam 
kuadran III Sapi Perah (Cash Cows), Sekolah Tinggi harus 
dikelola dengan baik dan profesional untuk mempertahankan 
posisi kuatnya selama mungkin. Strategi pengembangan atau 
diversifi kasi produk jasa pendidikan mungkin merupakan 
strategi yang menarik untuk menjadi Sekolah Tinggi yang 
kuat dan kokoh. Namun apabila divisi sapi perah menjadi 
lemah, maka pengurangan (retrenchment) atau pelepasan 
(divestasi) menjadi hal yang sesuai.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 
melalui Haryadi dan Engkos (2013) yang menemukan bahwa 
Sekolah Tinggi berada di kuadran III (pelepasan (divestasi)) 
karena memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah. Akan 
tetapi, mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. 
Pada saat perusahaan mendapatkan penilaian Cash Cow, ini 

Gambar 2 
Matriks BCG Posisi Sekolah Tinggi Tahun 2015 

Gambar 2. Matriks BCG Posisi Sekolah Tinggi Tahun 2015.

Gambar 3 
Matriks BCG Posisi Sekolah Tinggi Tahun 2016 

Gambar 3. Matriks BCG Posisi Sekolah Tinggi Tahun 2016.
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berarti bahwa dapat tidaknya perusahaan melanjutkan bisnis 
yang sedang dijalankan sangat bergantung misalnya pada 
kondisi keuangan yang ada. Hal tersebut dikarenakan bahwa 
perusahaan memerlukan tambahan dana untuk meningkatkan 
pangsa pasar di saat pertumbuhan pasar dari bisnis yang 
dijalankannya tinggi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang diperoleh dari analisa perhitungan 
matriks BCG sebagai berikut:
− Sekolah Tinggi berada dalam Kuadran III, yaitu sapi 

perah (Cash Cows) karena memiliki posisi pangsa pasar 
yang relatif tinggi, namun dalam persaingan industri jasa 
pendidikan memiliki pertumbuhan rendah.

− Perusahaan yang mendapatkan hasil penilaian sapi 
perah (cash cows) menunjukkan bahwa dapat tidaknya 
perusahaan melanjutkan bisnis yang sedang dijalankan 
sangat gantung pada kondisi keuangan yang adam, karena 
perusahaan memerlukan tambahan dana untuk dapat 
meningkatkan posisi pangsa pasar di saat pertumbuhan 
pasar yang dijalankan tinggi.

− Dalam hal ini Sekolah Tinggi yang memiliki posisi 
berada dalam Kuadran III, yaitu sapi perah (Cash Cows) 
harus melakukan pengambilan keputusan strategis 
untuk meraih pangsa pasar dan pertumbuhan pasar 
yang lebih baik melalui promosi diantaranya melalui 
media website institusi yang terintegrasi dengan pihak 
terkait untuk memberikan informasi yang lengkap dan 
menarik, melakukan kerjasama (MOU) dengan instansi 
terkait dengan Sekolah Tinggi misal organisasi profesi, 
pembuatan dan penyebaran brosur dan kalender Sekolah 
Tinggi, penyediaan papan reklame iklan di tempat 

yang strategis dan banyak dilihat masyarakat banyak, 
berperan aktif dalam event pameran pendidikan baik 
yang diselenggarakan instansi negeri maupun swasta, 
memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, 
memberikan potongan uang kuliah, melakukan 
kerjasama dengan Sekolah Menengah Umum, Sekolah 
Menengah Kejuruan dan sederajat untuk meningkatkan 
brand image Sekolah Tinggi dibandingkan perguruan 
tinggi lainnya.
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