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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuntutan lapangan pekerjaan saat ini haruskan sumber daya manusia yang 

berada di suatu perusahaan memiliki jenjang karir pendidikan lebih tinggi 

dengan keahlian tertentu. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan 

setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, 

sarjana, magister, dan doctoral yang di selenggarakan oleh pendidikan 

perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berberntuk akademi, 

politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi 

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

Saat ini terdapat perguruan tinggi yang membuka program sarjana dan 

pascasarjana dan doctoral. Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi 

Lampung juga menjadi pusat pendidikan di Provinsi Lampung. Berbagai 

univesitas, akademi, politeknik, sekolah tinggi, dan institute tersebar di 

beberapa Penjuru Bandar Lampung. Perguruan tinggi di bandar lampung 

terbilang lengkap mulai dari perguruan tinggi Negeri hinga Swasta dengan 

berbagai program studi. IIB darmajaya memiliki 2 fakultas yaitu fakultas ilmu 

ekonomi dan komputer. Fakultas ilmu komputer memiliki beberapa program 

studi antara lain Teknik Informatika (S1), Sistem Komputer (S1), Sistem 

Informasi (S1), Manajemen Informatika (D3), Teknik Komputer (D3), dan 

fakultas ilmu ekonomi memiliki beberapa program studi antara lain 

Manajemen-S1, Akutansi-S1, akutansi (D3).  

 

Setiap tahunnya IIB Darmajaya meluluskan mahasiswa yang menempuh 

program studi Stara 1 (S1) maupun Diploma 3 (D3). Seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan tenaga, professional serta dalam rangka 
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mengembangkan mutu pendidikan, pihak manajemen IIB Darmajaya 

membuka program paska sarjana untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan 

studi strata 2 (S2). IIB Darmajaya membuka 2 program pascasarjana antara 

lain Magister Manajemen dan Magister Teknik Informatika. Magister 

manajemen IIB Darmajaya memiliki 6 bidang konsentrasi yaitu manajemen 

pemasaran, manajemen keuangan,manajemen sumber daya manusia, 

manajemen pendidikan manajemen pemerintahan, dan manajemen system 

informasi. Program Magister Teknologi Informasi (MTI) adalah program 

pendidikan pascasarjana dalam bidang Teknologi  Infoermasi. Magister 

teknologi Informatika IIB Darmajaya memiliki 3 bidang konsentrasi yaitu 

Software Enggenering, Manajemen System Informasi, dan Network Security. 

Masing masing program studi dapat di tempuh dalam waktu 18 bulan dengan 

beban studi komulatif antara 36 – 45 sks. 

 

Program pascasarjana IIB Darmajaya memilih pangsapasar terbesar yaitu 

lulusan Program Sarjana S1, yang berasal dari IIB Darmajaya, untuk menarik 

minat mahasiswa untuk melanjutkan studi program pascasarjana IIB 

Darmajaya Magister Manajemen maupun Magister Teknologi Informasi 

selalu memberikan penawaran menarik antara lain beasiswa, potongan harga 

dan lainya kepada mahasiswa program sarjana S1 IIB Darmajaya yang ingin 

melanjutkan ke jenjang program pascasarjana. Berikut adalah data lulusan 

mahasiswa program sarjana S1 yang melanjutkan studi ke program 

pascasarjana IIB Darmajaya  periode 2013 – 2016 : 

 

Tabel 1.1  

Data mahasiswa pascasarjana IIB Darmajaya 

Periode Lulusan 

Jumlah Lulusan 

Program S1 IIB 

Darmajaya 

Jumlah Mahasiswa lulusan S1 IIB 

Darmajaya Yang Melanjutkan Studi 

Program Pascasarjana Di IIB Darmajaya 

2013 544 3 

2014 590 11 

2015 627 5 

2016 709 15 

2017 740 10 

Sumber : Data diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 1.1 data mahasiswa pascasarjana IIB Darmajaya terdapat 

fenomena jumlah mahasiswa program sarjana (S1) yang melanjutkan studi ke 

program pascasarjana periode lulusan 2013 – 2017 terlihat hanya sedikit 

mahasiswa lulusan program sarjana (S1) yang melanjutkan studi ke program 

pascasarjana di Darmajaya, dengan jumlah 44 mahaiswa. Fenomena tersebut 

cukup menarik diteliti,  berdasarkan fenomena tersebut peneiti melakukan 

prasurvey awal untuk melihat minat mahasiswa program sarjana (S1) 

melanjutkan studi ke Program Pascasarjana. Berikut hasil prasuvey yang 

dilakukan kepada 30 responden mahasiswa yang sedang melakukan tugas 

akhir skripsi : 

 

Tabel 1.2  

Prasurvei Penelitian Program Pascasarjana IIB Darmajaya 

Jumlah 

Mahasiswa 

Pilihan Jawaban 

Berminat Tidak Berminat 

30 12 18 

Sumber : Data Diolah 2018 

 

Berdasarkan tabel 1.2 hasil prasurvei singkat yang penulis lakukan pada 30 

mahasiswa akhir program sarjana, terdapat jawaban 12 mahasiswa berminat 

melanjutkan pendidikan ke program pascasarjana IIB Darmajaya sementara 

18 mahasiswa tidak berminat melanjutkan studi ke program pascasarjana IIB 

Darmajaya dikarnakan faktor Biaya dan tidak adanya minat untuk 

melanjutkan pendidikan ke program pascasrajana IIB Darmajaya. 

Menghadapi situasi seperti ini manajemen pengelola program pascasarjana 

harus menerapkan strategi untuk menarik minat mahasiswa/i program sarjana 

(S1) IIB Darmajaya untuk melanjutkan studi ke program pascasarjana. 

 

Menurut Djali dalam ananias Baskoro (2016) Minat adalah rasa lebih suka 

dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 
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tersebut, semakin besar minatnya. Menurut penelitian Ni Kadek Winda 

Prasastiningsih (2015) Rendahnya minat mahasiswa strata 1 (S1) untuk 

melanjutkan strata dua (S2) dikarenakan  berbagai alasan, mulai dari 

motivasi, presespsi biaya, dan lama pendidikan yang terjadi alasan utama. 

Motivasi diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif adanya 

motivasi baik yang datang dari internal atau eksternal membuat mahasiswa 

untuk melanjutkan studinya ke pascasarjana. Sebaliknya tidak adanya 

motivasi membuat mahasiswa memilih untuk tidak melanjutkannya. Menurut 

penelitian Sugeng Eko Yuli Waluyo (2018), Biaya pendidikan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat siswa memilih sekolah di SMA 

Muhammadiyah 2 Mojosari Mojokerto.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut minat mahasiswa dalam studi lanjut program pascasarjana IIB 

Darmajaya yang dituangkan dalam penelitian “Pengaruh Biaya Pendidikan 

Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Program Sarjana IIB 

Darmajaya Untuk Studi Lanjut Program Pascasarjana IIB Darmajaya” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang pemilihan judul diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan yang penulis kemukakan adalah.  

1. Apakah biaya pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

program sarjana IIB Darmajaya untuk studi lanjut program pascasarjana 

IIB Darmajaya ? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa program sarjana 

IIB Darmajaya untuk studi lanjut program pascasarjana IIB Darmajaya ? 

3. Apakah biaya pendidikan, motivasi, berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa program sarjana IIB Darmajaya untuk studi lanjut program 

pascasarjana IIB Darmajaya ? 
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1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

1.3.1  Ruang Lingkup Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir program S1 

IIB Darmajaya 

1.3.2  Ruang Lingkup Objek 

Objek penelitian ini adalah Biaya, Motivasi, dan Minat mahasiswa 

1.3.3  Ruang Lingkup Tempat  

Ruang lingkup penelitian di laksanakan di kampus IIB Darmajaya, 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 93, Gedong Meneng, Rajabasa, 

Kota Bandar Lampung, Lampung. 

1.3.4  Ruang Lingkup Waktu  

Waktu yang di tentukan pada penelitian ini adalah yang di dasarkan 

berdasarkan kebutuhan penelitian pada bulan April 2018 hingga bulan 

Agustus 2018 

1.3.5  Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan 

Ruang lingkup ilmu pengetahuan pada penelitian ini adalah manajemen 

pemasaran yang meliputi teori Biaya, Motivasi, dan Minat.  

 

1.4  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya pendidikan terhadap minat mahasiswa 

program sarjana IIB Darmajaya untuk studi lanjut program pascasarjana 

IIB Darmajaya  

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa program 

sarjana IIB Darmajaya untuk studi lanjut program pascasarjana IIB 

Darmajaya  

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya pendidikan, motivasi, terhadap minat 

mahasiswa program sarjana IIB Darmajaya untuk studi lanjut program 

pascasarjana IIB Darmajaya. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Untuk Peneliti 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri yaitu 

menambah pengetahuan peneliti mengenai minat mahasiswa 

dipengaruhi oleh biaya pendidikan dan motivasi. 

1.5.2 Manfaat Untuk Institusi  

Bagi institusi menambah refrensi perpustakaan fakultas Ekonomi dan 

Bisnis IIB Darmajaya. 

1.5.3 Manfaat Untuk Perusahaan 

Bagi IIB Darmajaya, penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan 

informasi seperti biaya pendidikan dan motivasi terhadap mahasiswa 

dalam melanjutkan studi ke program pascasarjana di IIB Darmajaya. 

1.5.4 Manfaat Untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi dalam penelitiannya 

 

1.6  Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan 

bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, 

kerangka pemikiran dan hipotesis yang meliputi tentang pengaruh 

biaya pendidikan, motivasi, lama pendidikan terhadap minat 

mahasiswa program sarjana IIB Darmajaya untuk studi lanjut 

program pascasarjana IIB Darmajaya 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian dan devisi oprasional, 

penentuan sampel, uji analisis data dan pengujian hipotesis 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang analisis data dan hasil serta pembahasan 

mengenai pengaruh biaya pendidikan, motivasi, terhadap minat 

mahasiswa program sarjana IIB Darmajaya untuk studi lanjut 

program pascasarjana IIB Darmajaya 

 

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN  

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari 

hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

bersangkutan dan bagi pembaca pada umumnya.  
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