
1 

 

Tidak tamat SD 
1% 

SD & SMP 

39% 

SMA/SMK 

52% 

Perguruan Tinggi 

8% 

Tidak tamat SD SD & SMP SMA/SMK Perguruan Tinggi

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pendidikan memiliki kontribusi sebagai pencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi dan penguasaan serta 

pengembangan sainstek (Ali, 2009). Upaya pemerintah dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan dengan membuat berbagai peraturan tentang pendidikan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengatur 

tentang Sistem Pendidikan Nasional  (Sisdiknas) Pasal 6 ayat  (1) “Setiap 

warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar”.   

Wajib belajar di Indonesia hanya sembilan tahun. Wajib belajar 

bermula dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah 

Pertama (SMP),  sehingga mengakibatkan tidak banyak anak yang 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Gambar 1 menunjukan profil lulusan 

pendidikan usia muda (15-24 tahun) 2018. 

Gambar 1. Diagram Lulusan Pendidikan Usia Muda (15-24 Tahun) 

Indonesia 2018 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah penulis, 2019 
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Angka partisipasi kasar pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh 

SD/ sederajat. APK pendidikan di Indonesia semakin tinggi jenjang 

pendidikan justru semakin kecil tingkat pasrtisipasinya, angka ini dapat 

dilihat pada gambar 2. APK yang masih rendah di jenjang perguruan tinggi 

(PT) menyebabkan lulusan PT masih rendah.  
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Sumber : Kementerian Pendidikan & Kemenristekdikti, diolah penulis, 2017 

 

  Pemerintah mengatur tentang sistem pendidikan nasional dalam UU 

No 20 tahun 2003 pasal 1 berbunyi bahwa “Setiap warga negara mempunyai 

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, hal tersebut 

mengisyaratkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak serta hak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang 

sama, namun yang terjadi adalah kualitas pendidikan di Indonesia belum 

sepenuhnya merata khusunya perguruan tinggi.  

  Disparitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat disebabkan karena 

jumlah PTN dan PTS terus bertambah, tetapi tidak dibarengi dengan 

ketersediaan fasilitas, sarana pendidikan yang memadai, sehingga mutu 
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pendidikan dan pemerataan pendidikan adalah persoalan klasik yang dihadapi 

pendidikan tinggi di Indonesia. Ketidakmerataan jumlah perguruan tinggi 

Negeri (PTN) dapat dilihat pada gambar 3 dimana jumlah PTN masih terpusat 

di Jawa.  

  

Gambar 3.  Grafik Jumlah PTN Per Provinsi di Indonesia 

Sumber : Kemenristekdikti, diolah penulis, 2019 

  Sebanyak 122 PTN di Indonesia masih terpusat di Jawa dan diposisi 

akhir banyak dihuni Luar Jawa.  Jumlah PTN yang masih terbatas membuat 

pihak swasta juga mulai banyak mendirikan sejumlah PTS yang hingga saaat 

ini mencapai 3.154 PTS, semua provinsi memiliki PTS namun jumlahnya tidak 

merata. Jumlah PTS di Jawa lebih banyak dan mendominasi dibandingkan Luar 

Jawa dapat dilihat gambar 4.  
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Gambar 4. Grafik Jumlah PTS Per Provinsi di Indonesia 

Sumber : Kemenristekdikti, diolah penulis, 2019 

  Pembangunan pendidikan khususnya perguruan tinggi yang hanya 

berpusat pada satu titik yakni di Pulau Jawa menyebabkan mutu perguruan 

tinggi di Pulau Jawa semakin membaik yang ditunjang dengan kualitas 

pengajar yang berkualitas, sarana prasarana pendidikan yang lengkap dan 

keterbukaan akses informasi, sedangkan perguruan tinggi di Timur terbatas 

secara jumlah maupun kualitasnya sehingga mutu perguruan tinggi di luar jawa 

berbanding terbalik dengan yanga ada di Jawa. Sebaran perguruan tinggi di 

Indonesia yang tidak merata dapat dilihat di gambar 5.  
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Gambar 5. Peta Sebaran dan Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia. 

Sumber : (Santoso Djoko, 2012) 
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  Perguruan tinggi di Indonesia Timur yang memiliki kualitas dan 

kuantitas yang kurang, berdampak kapada para mahasiswa dari timur 

berbondong-bondong menuntut ilmu di Pulau Jawa. Fenomena tersebut bukan 

dikarenakan tidak adanya perguruan tinggi di Indonesia Timur, namun karena 

perguruan tinggi di Timur belum memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai. 

Mahasiswa lebih memilih perguruan tinggi di Jawa dengan motivasi untuk 

mencari perguruan tinggi yang lebih baik dibandingkan di Indonesia Timur. 

Berdasarkan versi portal media seperti QS Stars (2019) perguruan tinggi di 

Jawa seluruhnya masuk dalam 10 besar PTN/PTS unggulan di Indonesia. 3154 

PTS hanya ada 27 yang memiliki akreditasi A dan kebanyakan terpusat di 

Jawa. 

  PTN dan PTS yang terpusat di Jawa menyebabkan jumlah lulusan 

paling banyak di Jawa ditunjukan di gambar 6. Sebanyak 67% dari total lulusan 

berasal dari Pulai Jawa dan sisanya adalah Luar Jawa.Kelompok bidang ilmu 

pendidikan mendominasi jumlah lulusan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, 

Nusa Tenggara, Bali, Papua dan Maluku. Sementara, lulusan di Pulau Sulawesi 

paling banyak berasal dari kelompok bidang ilmu kesehatan. Bidang-bidang 

tersebut menjadi jurusan favorit para mahasiswa baru, namun ada bidang 

keilmuan yang jumlahnya terbatas yang menyebabkan jumlah lulusannya 

sedikit, yaitu bidang keilmuan geografi.  

 

Gambar 6. Peta Sebaran jumlah lulusan Perguruan Tinggi Indonesia. 
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Sumber :  Kemenristekdikti, 2019 

  Bidang keilmuan geografi yang peminatnya masih sedikit 

dibandingkan ilmu lain. Suratman, 2011 mengatakan bahwa Indonesia hanya 

memiliki Fakultas Keguruan Geografi dengan 23 fakultas, tetapi jumlah 

Fakultas Keilmuan Geografi hanya dua yaitu di UGM yang menghasilkan rata-

rata 150 lulusan setahunnya dan di UMS dengan lulusan sekitar 50 orang 

setahun, sehingga lulusan geografi kurang dari 200 pertahun. Jumlah sarjana 

geografi di Indonesia hingga 2011 mencapai 3.000 orang, jumlah ini termasuk 

sedikit jika dibandingkan dengan lulusan ilmu lain dapat dilihat pada gambar 7, 

padahal beragam persoalan baik lingkungan maupun masalah sosial dan 

ekonomi serta perencanaan wilayah memerlukan peran sarjana geografi.  

 

Gambar 7. Grafik Lulusan Sarjana Indonesia Berdasarkan Bidang Keilmuan. 

Sumber :  Forlapdikti, 2019 

  Jumlah sarjana geografi yang terbatas juga menyebabkan terbatasnya 

periset geografi yang mengakibatkan kurangnya jumlah penelitian geografi, 

padahal penelitian sangat diperlukan untuk memecahkan masalah 

pembangunan wilayah, pemetaan sumber daya alam, penaggulangan bencana, 

dan data spasial tata ruang. Dimyati, 2011 dilansir dalam 

(https://ugm.ac.id/id/berita/2723-ilmuwan-geografi-minim-prodi-dan-fakultas-

28,776 

210,904 

19,842 

196,198 

38,828 

270,84 

46,067 

9,066 

146,732 

190,073 

https://ugm.ac.id/id/berita/2723-ilmuwan-geografi-minim-prodi-dan-fakultas-geografi-pt-perlu-diperbanyak
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geografi-pt-perlu-diperbanyak) memperkirakan kebutuhan ilmuwan geografi 

mencapai 29 ribu orang, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

diperlukan waktu kurang lebih 25 tahun, padahal jumlah fakultas geografi di 

Indonesia masih terbatas.  

   Fakultas Geografi di Indonesia hanya dua yaitu di Universitas Gadjah 

Mada (UGM) dan UMS. UMS merupakan universitas swasta yang terletak di 

Kota Surakarta Jawa Tengah. Universitas ini merupakan universitas terbaik 

nomor 10 berdasarkan laman pemeringkatan PTN dan PTS 2019 UniRank pada 

tahun 2019, selain itu UMS juga merupakan perguruan tinggi nomor satu se-

Indonesia tahun 2015, 2016, 2017 (QS Stars, 2019).  UMS memiliki 12 fakultas 

dengan 35 program studi, salah satunya adalah Fakultas Geografi. 

  UMS merupakan satu-satunya PTS yang memiliki jurusan Fakultas 

Geografi di Indonesia. Fakultas Geografi merupakan salah satu fakultas di 

UMS yang memiliki tren mahasiswa yang berkembang secara fluktuatif tiap 

tahun namun, pada 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan. 

Berikut disajikan tren mahasiwa baru geografi dari angkatan 1983. 

 

Gambar 8. Tren Jumlah Mahasiswa Geografi UMS Tahun 1983-2019 

Sumber : Biro IT Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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  Jumlah mahasiswa Geografi yang semakin meningkat membuktikan 

bahwa ilmu geografi sudah diminati dan keberadaanya dibutuhkan. Fakultas 

Geografi memberikan bekal ilmu Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografis (pemetaan) berbasiskan pendekatan keruangan, lingkungan, dan 

kompleks wilayah. Ilmu pengindraan jauh dan SIG akhir-akhir ini sedang 

menjadi tren dibeberapa ilmu dan dibutuhkan oleh pemerintah, sebab 

keberadaanya sangat penting untuk memetakan dan menganalisis persoalan-

persoalan dewasa ini seperti bencana alam, penataan tata ruang kota, analisis 

sosial ekonomi, namun lulusan dari keilmuan ini belum banyak dan belum 

tersebar merata di Indonesia, padahal prospek ilmu geografi di masa depan 

tinggi, seperti yang diungkapkan Aris Marfa'i, 2018 dilansir dalam 

https://akurat.co/id-155753-read-sarjana-lulusan-geografi-makin-dibutuhkan  

bahwa peluang kerja lulusan geografi ke depan  besar. Alasannya, saat ini 

perkembangan disrupsi teknologi semakin memudahkan orang 

menggunakan aplikasi. Penggunaan aplikasi semakin marak, seperti 

teknologi pesan taksi dan hotel dengan berbasis pemetaan, selain itu, saat ini 

setiap daerah diharuskan memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD), jika setiap BPBD merekrut dua orang ahli bencana, maka 

diperlukan lebih dari 1.000 orang, belum lagi peluang kerja di kementerian 

dan daerah yang memerlukan ahli lulusan sarjana geografi. 

 Fakultas geografi yang hanya berada di Jawa khususnya yang berada 

di UMS mempengaruhi sebaran sarjana geografi, karena tidak semua 

provinsi khusunya daerah memiliki jurusan Geografi sehingga keilmuan 

Geografi belum berkontribusi maksimal atau kebermanfaatan nyata bagi 

pembangunan wilayah Indonesia. Memberikan kebermanfaatan ilmu yang 

nyata bagi Indoensia sesuai dengan visi misi UMS. 

 UMS memiliki misi salah satunya yaitu “Mengembangkan 

sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan memberi arah 

perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama”. Mewujudkan 

https://akurat.co/id-155753-read-sarjana-lulusan-geografi-makin-dibutuhkan
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misi untuk memberi memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan 

masyarakat utama salah satunya dengan memberikan kebermanfaatan dalam 

bidang pendidikan dan pembangunan Indonesia, setiap wilayah memerlukan 

ahli wilayah untuk merencanakan dan membangun wilayah, dalam 

merencanakan perlu adanya lulusan Geografi, sehingga UMS dapat 

mendidik sarjana geografi untuk terjun ke masyarakat dan memberikan 

kebermanfaatan bagi daerah asal mahasiswanya, misi ini  selaras juga 

dengan salah satu misi Fakultas Geografi UMS yaitu menyelenggarakan 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah dalam 

bidang geografi, pengembangan wilayah, dan mendukung pemecahan 

masalah–masalah pembangunan. Setiap daerah membutuhkan sarjana 

geografi untuk membangun wilayah. 

 Penyebaran mahasiswa lulusan Geografi UMS perlu diketahui untuk 

mengetahui pemerataan daerah asal mahasiswa. daerah mana saja yang 

sudah banyak, dan daerah mana saja yang sedikit bahkan belum ada 

sehingga fakultas dapat merencanakan strategi untuk dapat meningkatkan 

minat calon mahasiswa di wilayah yang sedikit bahkan belum ada 

mahasiswanya. Mahasiswa geografi UMS yang berasal dari berbagai 

wilayah perlu diketahui pola persebaranya apakah menglompok (cluster), 

acak (random) atau teratur (regular).  

 Pola sebaran spasial mahasiswa geogafi perlu diketahui agar 

Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya Fakultas Geografi 

mengetahui distribusi spasial mahasiswanya. Pengetahuan sebaran 

mahasiswa adalah upaya untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

keberadaan Fakultas Geografi UMS serta mengembangkan strategi atau 

metode baru untuk memperkenalkan ke daerah yang belum terpengaruh oleh 

Fakultas Geografi UMS berdasarkan analisis tren sosio-spasial mahasiswa 

Fakultas Geografi UMS. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti 
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ingin meniliti dengan judul  “Analisis Tren Sosio-Spasial Mahasiwa 

Fakultas Geografi  UMS Tahun 2015-2019” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tren pola spasial daerah asal mahasiswa Fakultas Geografi 

UMS angkatan tahun 2015-2019? 

2. Bagaimana tren karakteristik sosial-spasial orang tua mahasiswa Fakultas 

Geografi UMS angkatan tahun 2015-2019? 

3. Bagaimana strategi promosi Fakultas Geografi UMS terkait tren sosio-

spasial dan pola spasial daerah asal mahasiswa? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis tren pola spasial mahasiswa Fakultas Geografi UMS 

angkatan tahun 2015-2019 

2. Untuk mengetahui tren karakteristik sosio-spasial orang tua mahasiswa 

Fakultas Geografi UMS angkatan tahun 2015-2019 

3. Untuk mengetahui strategi promosi Fakultas Geografi UMS kedepan 

terkait tren terkait sosio-spasial dan pola spasial daerah asal mahasiswa? 

1.4 Kegunaan Penelitian 

  Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai antara lain sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1 mahasiswa Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Sebagai aplikasi dari teori -teori yang telah diberikan selama mengikuti 

perkuliahan. 

3. Sebagai masukan kepada pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta 

khususnya Fakultas Geografi UMS dalam menyusun strategi 
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pengembangan Fakultas Geografi yang lebih baik kedepannya agar dapat 

lebih dikenal dan berpengaruh di penjuru Indonesia.   

 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

 Telaah pustaka pada penelitian ini mengkaji penjelasan mengenai 

definisi dan konsep dari hal-hal yang dijadikan variabel dan acuan analisis 

penelitian. 

1. Pola spasial  

 Pola spasial (spatial pattern) merupakan kekhasan sebaran 

keruanngan (special spatial distribution), penyebaran gejala geosfera di 

permukaan bumi tidak merata disetiap wilayah dengan menggambarkan  di 

peta maka dapat mengungkap hubungan antara satu dengan laimya (Yunus 

dan Husna, 2018) 

Nisa Indahsari (2008) mengatakan bahwa pengenalan pola merupakan hal 

yang sangat penting dilakukan dalam mengkaji masalah keruangan. 

Penampilan pola spasial diwujudkan dalam peta membantu seseorang 

memahami sebaran objek di muka bumi.  

 Analisis pola keruangan berdasarkan kopleksitas gejala menurut 

Yunus (2010) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : 

a. Ditinjau dari proses terbentuknya (formative process) 

 Gejala berdasaarkan proses terbentuknya dapat dibedakan menjadi 3 

yaitu gejala alami, gejala buatan manusia, dan gejala gabungan yang 

terbentuk karena alam dan buatan manusia. Gejala alami (natural 

phenomena) merupakan gejala yang murni karena kerja alam, misalnya 

terbentuknya sungai, gunung dan lautan. Gejala buatan manusia (artificial 

phenomena) adalah gejala akibat dari buatan manusia, contohnya 

permukiman, gedung dan jalan. Gejala gabungan proses alami dan buatan 
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manusia (artificio-natural phenomena) merupakan gejala akibat dari alam 

dan tangan manusia, contohnya gua terbentuk alami kemudian diukir untuk 

menambah keindahan.  

 

 

b. Ditinjau dari ekpresi keruangannya  

 Gejala berdasarkan ekpresi keruanganya dapat dibedakan menjadi 2 

yaitu fisik dan non fisik. Gejala fisik adalah gejala yang dapat di sentuh 

secara fisik menunjukan bentuk contohnya gedung, rumah, dan sungai. 

Gejala non fisik adalah gejala yang tidak dapat disentuh secara fisik seperti 

agama, tingkat ekonomi dan sosial. 

 Gejala-gejala dipermukaan bumi yang khas dan tidak merata memiliki 

pola tertentu. Pola gejala spasial dapat digambarkan melalui titik, garis dan 

area. Pola gejala spasial menurut  Yunus (2010) pola spasial dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi yaitu reguler, random dan clustered 

dapat dilihat pada gambar 8.  

 

Gambar 9. Klasifikasi Pola Spasial 
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Sumber :  Yunus, 2010 

  

 

 Lokasi pada data spasial harus diukur agar dapat mengetahui adanya 

efek spasial yang terjadi. Menurut Kosfeld dalam (Wuryandari 2014), 

informasi lokasi dapat diketahui dari dua sumber yaitu: 

1. Hubungan ketetanggaan (neighborhood) 

 Hubungan ketetanggaan memperlihatkan lokasi relatif dari suatu 

lokasi ke lokasi lain dalam satu ruang.  Hubungan ketetanggaan dari unit-

unit spasial biasanya dibentuk berdasarkan peta. Ketetanggaan unit-unit 

spasial yang dekat menunjukan derajat ketergantungan spasial yang tinggi 

jika dibandingkan dengan unit spasial yang letaknya terpisah jauh. 

2. Jarak (distance) 

 Letak suatu lokasi dilihat dari letak garis lintang dan bujur menjadi 

acuan yang digunakan untuk menghitung jarak antar titik yang terdapat 

dalam ruang. Kekuatan ketergantungan spasial akan menurun sesuai dengan 

jarak yang ada. Pola spasial dalam penelitian daaerah asal mahasiswa 

menggunakan representasi area daerah asal yang kemudian dapat dilihat 

pola dan persebarannya.  

2. Tren Sosio - spasial  

 Tren menurut KBBI adalah suatu fenomena yang populer dalam suatu 

jangka waktu yang tertentu. Tren menurut Maryati dalam Indrawati, 2017 

adalah suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka 

panjang, yang diperoleh dari rata rata perubahan dari waktu ke waktu. 

Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang. Jika rata-rata 

perubahan bertambah disebut trend positif atau tren mempunyai 

kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata rata perubahan berkurang 

disebut trend negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun.  
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 Kata “sosio” berasal dari bahasa Inggris socios/social   berarti 

perhimpunan/masyarakat sedangkan spasial/spatial  artinya yang 

berhubungan dengan ruang/tempat (Echols and Shadiliy, 1992). Kondisi 

sosial ekonomi menurut  Abdulsyani (2002) menjelaskan bahwa kondisi 

sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi sesorang dalam kelompok 

manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat 

pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki. Jadi 

pengertian sosio-spasial dalam penelitian ini adalah menyajikan keadaan 

sosial ekonomi orang tua mahasiswa Fakultas Geografi 2015-2019 

kedalam peta.  

3. Spatial Autocorrelation 

 Autokorelasi spasial merupakan taksiran  korelasi antar nilai amatan 

yang berkaitan dengan lokasi spasial pada variabel yang sama. 

Autokorelasi spasial positif menunjukkan adanya kemiripan nilai dari 

lokasi-lokasi yang berdekatan dan cenderung mengelompok. Sedangkan 

autokorelasi spasial yang negatif menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang 

berdekatan mempunyai nilai yang berbeda dan cenderung 

menyebar(random) . Karekteristik dari autokorelasi spasial yang 

diungkapkan oleh Kosfeld, 2006  yaitu:  

a. Jika terdapat pola sistematis pada distribusi spasial dari variabel yang 

diamati, maka terdapat autokorelasi spasial. 

b. Jika kedekatan atau ketetanggaan antar daerah lebih dekat, maka 

dapat dikatakan ada autokorelasi spasial positif. 

c. Autokorelasi spasial negatif menggambarkan pola ketetanggaan yang 

tidak sistematis.  

d. Pola acak dari data spasial menunjukkan tidak ada autokorelasi 

spasial. 

 Pengukuran autokorelasi spasial untuk data spasial dapat dihitung 

menggunakan metode Moran’s Index (Indeks Moran), Geary’s C, dan 
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Tango’s excess. Pada penelitian ini metode analisis hanya dibatasi pada 

metode Moran’s Index (Indeks Moran). Indeks Moran (Moran’s I) 

merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menghitung 

autokorelasi spasial secara global. Metode ini dapat digunakan untuk 

mendeteksi permulaan dari keacakan spasial. Keacakan spasial ini dapat 

mengindikasikan adanya pola-pola yang mengelompok atau membentuk tren 

terhadap ruang. Menurut Kosfeld dalam Wuryandari 2014, perhitungan 

autokorelasi spasial dengan metode Indeks Moran dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu: 

1. Indeks Moran dengan matriks pembobot spasial tak terstandarisasi W 

 

 

2. Indeks Moran dengan matriks pembobot spasial terstandarisasi W 

 

Rentang nilai dari Indeks Moran dalam kasus matriks pembobot spasial 

terstandarisasi adalah : 

 Nilai -1 ≤ I < 0 menunjukkan adanya autokorelasi spasial negatif,  
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 Nilai 0 < I ≤ 1 menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif,  

 Nilai nol mengindikasikan tidak berkelompok.  

 Nilai indeks Moran’s I menurut Lee and D.W.S., 2001 berkisar antara 

-1 dan 1. Identifikasi pola menggunakan kriteria nilai indeks Moran’s I, jika 

nilai I > E(I) maka memiliki pola mengelompok, jika I < E(I) maka memiliki 

pola menyebar, jika I = E(I) maka memiliki pola menyebar tidak merata. 

Tabel z scor dan p-value 

 

Sumber : Kurniati, dalam (Irwansyah, 2018) 

 Nilai z-score digunakan untuk mengidentifikasi posisi suatu nilai 

dengan nilai rerata dalam suatu kelompok dengan kriteria pengukuran 

sebagai berikut: 

 Jika z-score memiliki jarak (-) maka akan menunjukkan pola 

persebaran “mengelompok”. 

 Jika z-score memiliki jarak yang semakin bernilai besar (+), maka 

akan menunjukkan pola persebaran “menyebar”. 

 Jika posisi z-score bernilai 0 atau mendekati 0, maka akan 

menunjukkan pola acak (random). 

4. Interaksi keruangan  

 Interaksi adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara 2 hal, 

dalam konteks keruangan berarti proses saling mempengaruhi antar ruang 

yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan atau permasalahan baru baik 
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secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi tersebut tidak terbatas 

pada manusia melainan barang dan informasi (Hadi Sabari Yunus, 2010; 

Suparmini, 2012).  

 Interaksi antar ruang (kota/desa) terjadi karena adanya berbagai faktor 

yang ada di dalam ruang tersebut. pengertian interaksi antar wilayah 

menurut Suparmini (2012) terkandung tiga hal pokok yaitu: 

 Hubungan timbal balik terjadi antara dua wilayah atau lebih 

Hubungan timbal balik antar wilayah menimbulkan adanya proses 

 pergerakan atau perpindahan,dapat berupa pergerakan manusia, 

informasi atau gagasan, ataupun pergerakan/perpindahan materi atau 

barang; 

 Hubungan timbal balik menimbulkan gejala, kenampakan, dan 

permasalahan baru, baik yang bersifat positif maupun negatif 

    Bentuk Hubungan antar ruang bervariasi dalam intensitas hubungan 

yang terjalin. Terdapat tiga tipe interaksi keruangan yang dinyatakan oleh  

Yunus (2010) antara lain sebagai berikut : 

a) Tipe pertama, Balanced interaction 

 Tipe ini daerah A mempengaruhi B, tetapi masing-masing 

tidak tergantung satu sama lain. Intensitas interakasi tipe ini memiliki 

sifat kurang solid (less solid interaction). 

b) Tipe kedua, imbalanced interaction 

 Tipe ini  daerah A mempengaruhi B dimana A tidak 

tergantung pada B, tetapi B tergantung pada A. Intensitas hubungan 

tipe ini bersifat semi solid interaction, tipe ini lebih solid 

dibandingkan tipe pertama.  

c) Tipe ketiga, solid interaction 

 Tipe ini daerah A dan B saling tergantung satu sama lain. 

Mengenai intensitas hubungan tipe ini bersifat solid interaction, tipe 
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ini paling solid diiantara kedua tipe diatas. Keruangan yang tercipta 

atar ruang bersifat saling ketergantungan (interdependent). 

 

 

5. Pola jarak  

 KBBI meyatakan bahwa jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) 

antara dua. Jarak berkaitan dengan lokasi atau wilayah yang menjadi pusat 

pemenuhan kebutuhan manusia, seperti yang dikemukakan Amin dan 

Suharyono (2013).  

 Jarak menurut Kholifah (2017) adalah Ruang sela antara tempat yang 

satu dengan tempat yang lain untuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia 

(air, tanah subur, pusat pelayanan) yang diukur dengan satuan meter, 

sehingga berdasarkan pengertian-pengertian diatas, Jarak dalam konteks 

keruangan adalah sela yang dapat diukur dengan satuan panjang. Pola jarak 

penelitian ini digunakan untuk menganalisis jarak daerah asal para 

mahasiswa geografi UMS.  

6. Mahasiswa  

 Mahasiswa menurut KBBI (2019) merupakan seseorang yang belajar 

pada perguruan tingggi.  Mahasiswa dapat di definisakan sebagai 

seseorang yang sedang menempuh ilmu di Perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta atau lembaga lain setara dengan perguruan tinggi seperti 

akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Siswoyo , 

2007; Hartaji, 2012) 

7. Perguruan tinggi /  Universitas 

 Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa 

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi yang ada di Indonesia dapat berbentuk Politeknik, 
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Sekolah Tinggi, Akademik, Universitas, dan Institut. Perguruan tinggi 

biasanya memiliki sejumlah jurusan atau program studi yang ditawarkan.  

 

 

8. Karakteristik Mahasiswa  

 Karakteristik Mahasiswa didefinisikan oleh Siswoyo (2007) adalah 

memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 

kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat 

dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap 

mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Karakteristik 

mahasiswa yang dikaji dalam penelitian ini adalah keadaan sosial ekonomi 

orang tua mahasiswa.  

 Kondisi sosial ekonomi menurut  Abdulsyani (2002) menjelaskan 

bahwa kondisi sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi sesorang 

dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, 

pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan 

yang dimiliki. Berdasarkan pemaparan di atas kondisi ekonomi orang tua 

dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat dilihat oleh mata dan 

menggambarkan kemampuaan dalam mencukupi kebutuhan ekonominya.  

9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi Orang Tua 

Mahasiswa 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya 

keadaan ekonomi Orang tua, dalam kajian penelitian ini akan dibatasi tiga 

faktor. Sunardi dan Evers (2002) memaparkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Pekerjaan  

   Pekerjaan akan mempengaruhi secara langsung kondisi 

ekonomi yakni pendapatan. Terdapat isitilah lahan basah dan lahan 
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kering. Lahan basah adalah ketika mudah dalam memperoleh uang, 

sedangkan lahan kering adalah kesulitan dalam memperoleh uang. 

 

 

 

b. Pendapatan Keluarga 

   Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai 

balas jasanya dalam proses produksi dari pemanfaatan faktor produksi 

yang dimiliki. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, 

maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan 

dalam proses produksi (Suyanto, 2000; Sudremi, 2007) .    

 Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan 

ratarata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan 

 Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata 

antara Rp. 2.500.000,00 – s/d Rp. 3.500.000,00 perbulan 

 Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata 

antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan 

 Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata 

1.500.000,00 per bulan.  

c. Pendidikan 

  Tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan. 

Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan 

lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan orang 

yang berpendidikan rendah, hal demikian akan berpengaruh pada 

penghasilan. 

d. Jumlah keluarga 

  Jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi pengeluaran dan 

perolehan pendapatan keluarga.  Semakin banyak anggota keluarga 
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yang bekerja semakin banyak pendapatan yang diperoleh keluarga, 

tetapi jika jumlah tanggungan keluarga banyak dan upah sedikit maka 

akan memberatkan ekonomi.  

 

 

10. Daerah asal 

 Daerah menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

 Kata “asal” menurut KBBI adalah keadaan (tempat, wujud, rupa, dan 

sebagainya) yang semula / pangkal permulaan. Daerah asal merupakan Asal 

daerah merupakan tempat tinggal dimana seseorang itu menetap dan tercatat 

dalam kependudukan. Daerah asal mahasiswa merupakan tempat asal usul 

mahasiswa tersebut berada (Husna, 2018). 

11. Migrasi Pendidikan 

  Migrasi menurut Munir (2010) sering diartikan sebagai perpindahan 

yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Ada dua jenis 

mobilitas penduduk yang pada umunya berkaitan dengan pekerjaan dan 

pendidikan seseorang, yaitu : 

1. Migrasi sirkuler atau migrasi musiman, yaitu migrasi yang dimana 

seseorang berpindah tempat, tetapi tidak untuk menetap dan masih 

memiliki keluarga atau mempunyai kaitan dengan daerah asal. 

2. Migrasi ulang – alik (commuter), yaitu orang yang setiap hari 

meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke kota lain untuk sekolah, 

bekerja atau berdagang dan sebagainya, tetapi pulang pada sore harinya. 

Migrasi ulang – alik ini dapat menyebabkan jumlah penduduk di tempat 

tujuan bekerja bertambah pada siang hari. 
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  Siswono (2015) menyatakan bahwa migrasi adalah 

perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain melampaui 

batas administratif (mirgasi internal) atau batas politik/negara (migrasi 

Internasional). 

  Migrasi dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factor) suatu 

wilayah dan daya tarik (pull factor). Salah satu faktor pendorong 

seseorang melakukan migrasi adalah karena alasan pendidikan, 

pekerjaan, atau perkawinan dan salah satu penariknya seseorang untuk 

melakukan migrasi ke daerah tujuan karena adanya kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi. (Siswono, 2015)  

  Berdasakan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa migrasi 

adalah perpindahan penduduk yang melampaui batas administrasi 

wilayahya dengan tujuan untuk menetap maupun tidak menetap. Salah 

satu alasannya adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih 

berkualitas di tempat lain.  

12. Strategi Promosi 

`   Jumlah PTN yang terbatas tidak mungkin dapat menampung 

seluruh mahasiswa di Indonesia, sehingga perlu ada PTS yang 

membantu. Widhiandono (2009) mengatakan bahwa PTS dalam 

menjalankan operasionalnya bergantung pada jumlah mahasiswanya, 

semakin banyak jumlah mahasiswa yang diterima, maka PTS akan 

mampu memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Jika 

sebaliknya akan menjadi masalah besar bagi PTS dalam 

mempertahankan opearasionalnya. 

 Data Kemenristekdikti hingga tahun 2018, jumlah perguruan 

tinggi swasta (PTS) di Indonesia mencapai 3.154 PTS.  Jumlah PTS 

yang cukup besar tersebut dapat memicu terjadinya persaingan antar 

PTS untuk memperebutkan calon pelanggan (calon mahasiswa baru). 

Persaingan yang terjadi antarlembaga pendidikan tinggi saat ini tidak 
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hanya terjadi antara perguruan tinggi swasta (PTS) dengan perguruan 

tinggi negeri (PTN), tetapi persaingan yang lebih hebat terjadi pula 

antar PTS. (Risdwiyanto and Kurniyati, 2015). 

 Brand position menurut Gatfield, dkk (1999) dalam 

Widhiandono (2009) harus dipertimbangkan serius dalam memikat 

mahasiswa. Para mahasiswa dalam memutuskan untuk memilih 

sebuah Perguruan Tinggi dipengaruhi oleh faktor reputasi, kualitas 

dosen dan sumberdaya, kehidupan kampus, dan pelayanannya.  

 Perguruan Tinggi  perlu mengetahui karakteristik terhadap 

calon mahasiswa, untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka, 

sehingga dapat menawarkan program yang baik agar informasi 

tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan penawaran yang 

unik- berbeda dari penawaran jasa sejenis dari pesaing serta 

menciptakan Mutu (Quality), Harga (Price), Penyerahan (Delivery) 

dan Jasa Pelayanan (Service) yang sesuai dengan calon mahasiswa 

(Widhiandono, 2009) Selanjutnya perlu strategi promosi dan 

pemilihan media promosi sebagai saluran komunikasi yang tepat dan 

efektif untuk menyampaikan masalah tersebut baik cetak maupun 

elektronik.  

 Promosi merupakan  suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Aktivitas pemasaran yaitu berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya, agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan bersangkutan. Tujuan 

utama promosi adalah memberi informasi, menarik perhatian, dan 

selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya penjualan (Widharta 

dan Sugiharto, 2013). 

 Promosi dalam Perguruan Tinggi promosi yang dapat 

dilakukan adalah periklanan (seperti iklan TV, radio, spot, dan 
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billboard), promosi penjualan (seperti pameran dan 

invitasi),melakukan kontak langsung dengan calon mahasiswa, dan 

melakukan kegiatan hubungan masyarakat. Adapun publikasi yang 

sering digunakan oleh perguruan tinggi adalah melalui surat kabar 

karena publikasi ini biayanya paling murah. 

  Obyek pemasaran atau target pasar yang dituju dalam 

penelitian ini adalah calon mahasiswa baru. Perguruan tinggi dapat 

melakukan kebijakan untuk meyakinkan calon mahasiswa baru 

menurut Kotler dan Keller, 2009 memperhatikan hal empat P yaitu  

produk, price, place, dan promotion. Keempat variabel strategi 

tersebut sangat mempengaruhi pemasaran, sehingga semuanya 

penting sebagai satu kesatuan strategi acuan. Adapun pemaparan 

empat unsur strategi promosi empat P adalah sebagai berikut: 

1. Product (Produk) 

  Jasa produk pendidikan tinggi menurut Elisabeth Koes 

Soedijati dalam buku Buchari Alma dan Hurriyati 2008, produk 

atau jasa yang ditawarkan kepada mahasiswa adalah reputasi, 

prospek, dan variasi pilihan. Fakultas diharapkan mampu 

menawarkan reputasi/mutu pendidikan yang baik, prospek yang 

cerah bagi para mahasiswa setelah lulus dan pilihan konsentrasi 

yang bervariasi Sehingga, calon mahasiswa bisa memilih bidang 

konsentrasi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Reputasi dan 

prospek PT inilah yang akan menarik minat mahasiswa, misalnya 

PT tersebut dikenal masyarakat dapat menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi baik, serta bisa diterima di dunia kerja 

dengan mudah, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fakultas 

Geografi.  

2. Price 



27 

 

 Harga dalam jasa pendidikan merupakan seluruh biaya yang 

dikeluarkan oleh mahasiswa untuk mendapatkan jasa pendidikan 

yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi (PT). PT 

mempertimbangkan mengenai penetapan harga (seperti SPP, biaya 

pembangunan, dan biaya laboratorium), pemberian beasiswa, 

prosedur pembayaran, dan syarat cicilan. Harga untuk jasa PT 

sangat dipengaruhi oleh mutu produk yang ditawarkan. (Buchari 

Alma dan Hurriyati, 2008). 

 Tinggi rendahnya harga yang ditetapkan PT menurut Buchari 

Alma dan Hurriyati, 2008 berpedoman pada hal-hal berikut:  

a. Keadaan/kualitas jasa pendidikan  

b. Karakteristik calon pelanggan/mahasiswa,  

c. Situasi persaingan perguruan tinggi 

 Semakin tinggi mutu dari suatu produk/jasa PT, biasanya 

harga jasa pendidikan yang ditawarkan akan semakin tinggi namun, 

mahasiswa tetap bersedia membayar selama berada dalam batas 

keterjangkauan mereka untuk mendapatkan pendidikan bermutu. 

 Zeithalm dan Bitner dalam buku Buchari Alma menyatakan 

tiga dasar penetapan harga yang biasanya digunakan dalam 

menentukan harga, yaitu 

a. Penetapan harga berdasarkan biaya (cost-based pricing) artinya, 

seluruh biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk 

mendapatkan jasa pendidikan. 

b. Penetapan harga berdasarkan persaingan (competition based 

pricing), artinya harga-harga para pesaing akan mempengaruhi 

tingkat permintaan jasa, sehingga hargs pesaing turut 

dipertimbangkan dalam proses penetapan harga. 
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c. Penetapan harga berdasarkan permintaan (demand based), artinya 

semakin tinggi mutu suatu produk/jasa, biasanya harga jasa 

pendidikan yang ditawarkanpun akan semakin tinggi. 

3. Place 

 Lokasi menurut Kasmir, 2006 merupakan tempat melayani 

konsumen, dapat pula diartikan sebagai lokasi untuk memajangkan 

barang-barang dagangnya. Konsumen dapat melihat langsung 

barang yang diproduksi atau dijual, baik jenis, jumlah, maupun 

harganya  Dalam konteks jasa pendidikan tinggi, yang dimaksud 

dengan place penentuan lokasi perguruan tinggi. 

 Lokasi akan mempengaruhi preferensi calon pelanggan dalam 

menentukan pilihannya. Lokasi yang strategis dan mudah dicapai 

kendaraan, akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Oleh karena 

itu, lokasi PT perlu diatur sedemikian rupa agar dapat menjadi daya 

tarik bagi mahasiswa. 

 Faktor-faktor pertimbangan pemilihan lokasi menurut Alma dan 

Hurriyati, 2008 antara lain sebagai berikut: 

a. Akses, contohnya lokasi yang mudah dijangkau sarana 

transportasi umum 

b. Visibilitas, contohnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas 

dari tepi jalan  

c. Lalu lintas, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

banyaknya orang yang lalu-lalang dapat memberikan peluang 

besar terjadinya impulse buying dan kepadatan, kemacetan lalu 

lintas dapat pula menjadi hambatan.  

d. Lokasi parkir yang luas dan aman  

e. Ekspansi, tersedia lokasi yang cukup untuk perluasan usaha 

dikemudian hari  
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f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan  

g. Persaingan, yaitu lokasi pesaing  

h. Peraturan pemerintah. 

 Tipe interaksi yang berhubungan dengan pemilihan lokasi  

 Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh 

perusahaan mengenai dimana operasi dan stafnya akan dilokasikan. 

Yang paling penting dari lokasi adalah tipe dan tingkat interaksi 

yang terlibat. Terdapat tiga macam tipe interaksi antara penyedia 

jasa dan pelanggan, yang berhubungan dengan pemilihan lokasi, 

yaitu:  

(1) Pelanggan mendatangi penyedia jasa 

(2) Penyedia jasa mendatangi pelanggan, atau  

(3) Penyedia jasa dan pelanggan melakukan interaksi melalui 

perantara. 

4.  promotion 

 Promosi menurut Buchari Alma 2008, adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran. Aktivitas pemasaran berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya, agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan bersangkutan dan memberi penjelasan yang 

calon konsumen tentang barang dan jasa yang bertujuan untuk 

memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan 

calon konsumen dalam penelitian ini adalah calon mahasiswa. 

 Promosi yang dapat dilakukan di PT adalah advertising 

(seperti iklan TV, radio, spot, dan billboard), promosi penjualan 

(seperti pameran dan invitasi), melakukan kontak langsung dengan 
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calon mahasiswa, dan melakukan kegiatan hubungan masyarakat. 

Elemen promosi yang berlebihan menurut  Buchari Alma 2008 

mempunyai hubungan korelatif negatif terhadap daya tarik 

peminat. Promosi dalam produk jasa PT tidak memegang peranan 

penting, bahkan dapat berakibat menjadi boomerang bagi PT, 

karena apabila PT hanya mengandalkan promosi tanpa 

memperbaiki kualitas PT maka akan mengalami kemrosotan 

jumlah peminat.  

 Cara promosi menurut Buchari Alma digolongkan menjadi 

delapan, yaitu:  

a. Display berarti usaha mendorong perhatian, minat konsumen, 

dan keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan 

langsung.  

b. Show  

c. Exposition 

d. Demonstration  

e. Trandding Stamp  

f. Packaging  

g. Labeling  

h. Special Sales. 

 Media Promosi  

 Merupakan alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan 

tentang produk jasa pihak perguruan tinggi kepada calon 

mahasiswa. media promosi menurut Gray dkk (2003) dalam 

Widhiandono, 2009 terdiri dari: 

a. Internet.  

b. Media Cetak: Koran, Majalah.  
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c. Public Relation: Pameran program, Sponsor dari Universitas, 

Pameran produk/dagang/perusahaan.   

d. Informasi dari mulut ke mulut: Perwakilan program/panitia 

pendaftaran di tempat domisili mahasiswa, keinginan 

seseorang yang tidak bisa ditolak, Ikatan alumni.  

e. Visualisasi: Video Klip, Poster, Spanduk, Baliho.  

f. Benda-benda  Promosi: blocknote, Brosur, Stiker, Kartu Pos.  

 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 Sheila Pramita Hervianti melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengelompokan Penyebaran Lulusan Mahasiswa Universitas Gunadarma 

Menggunakan Metode Clustering.” Dengan tujuan untuk membangun 

aplikasi data mining dengan menerapkan metode analisis cluster atau 

clustering menggunakan algoritma K-means dan menganalisis hasil 

aplikasi berupa pengelompokan sebaran mahasiswa Universitas 

Gunadarma. Hasil penelitian  938 mahasiswa dan cluster ketiga sejumlah 

3.258 mahasiswa. Didapat pula hasil clustering setiap provinsi 

berdasarkan IPK dan lama studi mahasiswa. Hasil dari penelitian ini 

digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk 

menentukan strategi promosi berdasarkan cluster yang terbentuk oleh 

pihak Universitas Gunadarma. 

 Pranichayudha Rohsulina meneliti dengan judul “Analisis Persebaran 

Daerah Asal Mahasiswa universitas Veteran Bangun Nusantaradengan 

Menggunakan  Sistem Informasi Geografis (SIG).” Dengan tujuan untuk 

mengetahui daerah distribusi pada mahasiswa Universitas Veteran Bangun 

Nusantara menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah 

mayoritas mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara yang berasal 
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dari provinsi Jawa Tengah, jumlah tahun akademik 2012/2013 hingga 

2014/2015 adalah 3834 mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa Universitas 

Veteran Bangun Nusantara yang berasal dari provinsi non-Jawa Tengah 

berjumlah 179 peserta. Jadi, total untuk semua siswa 4.031 orang di 

Indonesia. 

 Sahid Hidayat meneliti dengan judul “Analisis Sebaran Mahasiswa 

Departemen Teknik Geodesi Universitas Diponegoro Menggunakan 

Sistem Informasi Geografis (SIG)”. Tujuan penelitiian ini untuk 

mengetahui lokasi persebaran mahasiswa teknik Geodesi UNDIP pada 

periode 2014 –2018 melalui hasil visualisasi persebaran, ,membuat peta 

persebaran mahasiswa Teknik Geodesi UNDIP pada periode 2014 – 2018 

terhadap wilayah administrasi Indonesia, metode yang digunakan 

deskriptif. Hasil penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswa Geodesi 

UNDIP periode tahun 2014 sampai dengan 2018 masih terpusat di pulau 

Jawa dengan persentase sebesar 76%, trend persebaran mahasiswa periode 

tahun 2014 sampai 2018, yang mengalami trend positif yaitu Provinsi 

Sumatera Barat, sedangkan yang mengalami trend negatif atau jumlah 

penurunan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Provinsi yang stabil 

jumlah mahasiswanya adalah Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 

jumlah mahasiswa sebanyak 4 orang dari tahun ke tahun. 

 Yan Xu meneliti dengan judul Social-Spatial Accessibility to Urban 

Educational Resources under the School District System: A Case Study of 

Public Primary Schools in Nanjing, China. Tujuanya adalah untuk 

mengukur aksesibilitas spasial-sosial dan untuk menyelesaikan perbedaan 

tingkat akses terhadap sekolah umum yang berbeda berdasarkan geografis, 

peluang, dan ekonomi. Metode  Analisis spasial Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukan perbedaan latar belakang 

keluarga tampaknya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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aksesibilitas ke sumber daya pendidikan berkualitas tinggi (HQER). 

Akibatnya, kesalahan alokasi sumber daya pendidikan, terutama HQER, 

membatasi mobilitas sosial dan semakin memperburuk diferensiasi sosial-

spasial perkotaan.  
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Tabel 3. Penelitian Sebelumnya 

Peneliti  Hervianti  Rohsulina dkk  Hidayat dkk  Xu Fahmi 

Judul 

Analisis 

Pengelompokan 

Penyebaran Lulusan 

Mahasiswa 

Universitas 

Gunadarma 

Menggunakan 

Metode Clustering 

Analisis Persebaran 

Daerah Asal 

Mahasiswa 

universitas Veteran 

Bangun 

Nusantaradengan 

Menggunakan  

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

Analisis Sebaran 

Mahasiswa 

Departemen Teknik 

Geodesi 

Universitas 

Diponegoro 

Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

Social-Spatial 

Accessibility to 

Urban Educational 

Resources under the 

School District 

System: A Case 

Study of Public 

Primary Schools in 

Nanjing, China 

Analisis Tren Sosio-

Spasial Mahasiwa 

Fakultas Geografi  

UMS Tahun 2015-

2019 

Tujuan 

Membangun aplikasi 

data mining dengan 

menerapkan metode 

analisis cluster atau 

clustering 

menggunakan 

algoritma K-means 

dan menganalisis 

hasil aplikasi berupa 

pengelompokan 

sebaran mahasiswa 

Universitas 

Gunadarma. 

Untuk mengetahui 

daerah distribusi 

pada mahasiswa 

Universitas Veteran 

Bangun Nusantara. 

Mengetahui lokasi 

persebaran 

mahasiswa 

teknik Geodesi 

UNDIP pada periode 

2014 – 

2018 terhadap 

wilayah administrasi 

Indonesia 

Untuk mengukur 

aksesibilitas spasial-

sosial dan untuk 

menyelesaikan 

perbedaan tingkat 

akses terhadap 

sekolah umum yang 

berbeda berdasarkan 

geografis, peluang, 

dan ekonomi. 

Mengetahui 

karakteristik sosial 

dan ekonomi orang 

tua dan menganalisis 

mahasiswa dan pola 

spasial mahasiswa 

Fakultas Geografi 

UMS angkatan 

tahun 2015-2019 

dan untuk 

mengetahui strategi 

promosi Fakultas 

Geografi UMS. 
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Peneliti  Hervianti  Rohsulina dkk  Hidayat dkk  Xu Fahmi 

Metode 
clustering dengan 

algoritma k-mean 

analisis data 

sekunder dan teknik 

analisis peta 

analisis deskriptif 

persentase 

analisis spasial 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

spatial pattern 

analysis dan analisis 

deskriptif 

Hasil 

938 mahasiswa dan 

cluster ketiga 

sejumlah 3.258 

mahasiswa. Didapat 

pula hasil clustering 

setiap provinsi 

berdasarkan IPK dan 

lama studi 

mahasiswa. Hasil 

dari penelitian ini 

digunakan sebagai 

salah satu dasar 

pengambilan 

keputusan untuk 

menentukan strategi 

promosi berdasarkan 

cluster yang 

terbentuk oleh pihak 

Universitas 

Gunadarma. 

Mayoritas 

mahasiswa 

Universitas Veteran 

Bangun Nusantara 

yang berasal dari 

Jawa Tengah, 

jumlah tahun 

akademik 2012/2013 

hingga 2014/2015 

adalah 3834 

mahasiswa. 

mahasiswa 

Universitas Veteran 

Bangun Nusantara 

yang berasal dari 

provinsi non-Jawa 

Tengah berjumlah 

179 peserta. Jadi, 

total untuk semua 

siswa 4.031 orang di 

Indonesia. 

Mahasiswa Geodesi 

UNDIP tahun 2014 -

2018 masih terpusat 

di Jawa 

trend persebaran 

mahasiswa periode 

2014-2018, 

mengalami trend 

positif yaitu 

Provinsi Sumatera 

Barat, sedangkan 

yang mengalami 

trend negatif atau 

jumlah penurunan, 

Provinsi Sumatera 

Utara, sedangkan 

Provinsi yang stabil 

jumlah 

mahasiswanya 

adalah Provinsi DKI 

Jakarta. 

Perbedaan latar 

belakang keluarga 

tampaknya memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

aksesibilitas ke 

sumber daya 

pendidikan 

berkualitas tinggi 

(HQER). Akibatnya, 

kesalahan alokasi 

sumber daya 

pendidikan, terutama 

HQER, membatasi 

mobilitas sosial dan 

semakin 

memperburuk 

diferensiasi sosial-

spasial perkotaan. 

Karakteristik sosial 

ekonomi mahasiswa 

Geografi UMS, Peta 

distribusi pola 

spasial mahasiswa 

Geografi UMS tahun 

2015-2019 

 

Tabel 1. Tabel Penelitian Sebelumnya 

Sumber : Telaah Pusta
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1.6. Kerangka Penelitian 

  Penelitian ini berangkat dari permasalahan pendidikan tinggi yang 

belum merata di Indonesia. Pembangunan pendidikan khususnya perguruan 

tinggi yang hanya berpusat pada satu titik yakni di Pulau Jawa 

menyebabkan mutu perguruan tinggi di Pulau Jawa semakin membaik yang 

ditunjang dengan kualitas pengajar yang berkualitas, sarana prasarana 

pendidikan yang lengkap dan keterbukaan akses informasi, sedangkan 

perguruan tinggi di Timur terbatas secara jumlah maupun kualitasnya.  

Perguruan tinggi di Indonesia Timur yang memiliki kualitas dan kuantitas 

yang kurang, berdampak kapada para mahasiswa dari timur berbondong-

bondong menuntut ilmu di Pulau Jawa.  

  PTN dan PTS yang terpusat di Jawa menyebabkan jumlah lulusan 

paling banyak di Jawa. Sebanyak 67% dari total lulusan berasal dari Pulai 

Jawa dan sisanya adalah Luar Jawa. Bidang pendidikan dan kesehatan 

masih menjadi jurusan favorit para mahasiswa baru, namun ada bidang 

keilmuan yang jumlahnya terbatas yang menyebabkan jumlah lulusannya 

sedikit, yaitu bidang keilmuan geografi.  

  Bidang keilmuan geografi yang peminatnya masih sedikit 

dibandingkan ilmu lain, padahal pemerintah pusat khusunya daerah sangat 

membutuhkan ahli geografi sebab beragam persoalan baik lingkungan 

maupun masalah sosial dan ekonomi serta perencanaan wialayah 

memerlukan peran sarjana geografi, karena sarjana geografi sudah dididik 

sebagai ahli wilayah dengan bekal keahlian pemetaan. Akan tetapi karena 

jumlah lulusan terbatas, maka ahli pemetaan masih kurang di Indonesia.  

  UMS merupakan satu-satunya PTS yang memiliki Fakultas 

Geografi di Indonesia. Fakultas Geografi merupakan salah satu fakultas di 

UMS yang memiliki tren mahasiswa yang berkembang secara fluktuatif tiap 

tahun namun, pada 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang 

signifikan. Jumlah mahasiswa Geografi yang semakin banyak membuktikan 

bahwa ilmu geografi sudah diminati dan keberadaanya dibutuhkan.  
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  Fakultas geografi yang hanya berada di Jawa khususnya yang 

berada di UMS mempengaruhi sebaran sarjana geografi, karena tidak semua 

provinsi khusunya daerah memiliki jurusan Geografi, sehingga keilmuan 

Geografi belum berkontribusi maksimal atau kebermanfaatan nyata bagi 

pembangunan wilayah Indonesia. Memberikan kebermanfaatan ilmu yang 

nyata bagi Indoensia sesuai dengan visi misi UMS yaitu “Mengembangkan 

sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan memberi arah 

perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama”.dalam 

memberikan kebermanfaatan nyata pada Indonesia slah satunya dengan 

mendidik putra-putri bangsa dari berbagai daerah.  

  Penyebaran mahasiswa lulusan geografi UMS perlu diketahui 

untuk mengetahui pemerataan daerah asal mahasiswa. daerah mana saja 

yang sudah banyak, dan daerah mana saja yang sedikit bahkan belum ada 

sehingga fakultas dapat merencanakan strategi untuk dapat meningkatkan 

minat calon mahasiswa di wilayah yang sedikit bahkan belum ada 

mahasiswanya. Mahasiswa geografi UMS yang berasal dari berbagai 

wilayah perlu diketahui pola persebaranya apakah menglompok (cluster), 

acak (random) atau teratur (regular).  

  Pola sebaran spasial mahasiswa geogafi perlu diketahui agar 

Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya Fakultas Geografi 

mengetahui distribusi spasial mahasiswanya. Pengetahuan sebaran 

mahasiswa adalah upaya untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

keberadaan Fakultas Geografi UMS serta mengembangkan strategi atau 

metode baru untuk memperkenalkan ke daerah yang belum terpengaruh 

oleh Fakultas Geografi UMS 
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Gambar 10. Kerangka Penelitian 

      Sumber : Peneliti, 2019 

 

 

Kesenjangan pendidikan tinggi di Indonesia (Jawa 

dan Luar Jawa) 

PTN dan PTS Jawa 

menempati ranking 10 besar 

di Indonesia 

 

UMS adalah PTS Terbaik di 

Indonesia dan satu-satunya PTS 

yang memiliki Fakultas Geografi 

Fakultas memerlukan pengetahuan 

sosio-spasial mahasiswa  

 

Karakteristik sosial 

ekonomi Karateristik sosial 
ekonomi orang tua  

mahasiswa: 

1. Pendidikan orang tua 

2. Pendapatan orang tua 

3. Pekerjaan orang tua 

 

Pola spasial daerah 

asal  mahasiswa 

Strategi Promosi Fakultas Geografi 

 

Fakultas Geografi memiliki 

jumlah mahasiswa yang naik-

turun 
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1.7   Batasan Operasional 

Batasan operasional akan diuraikan untuk memperjelas penelitian ini 

dan dapat diterangkan kata kunci dari tema yang akan dibahas yakni 

mengenai pola spasial, Daerah asal Mahasiswa Fakultas geografi 

Universitas muhammadiyah surakarta 

1.  Analisis Pola spasial 

 Analisis merupakan kegiatan terdiri dari serangkaian kegiatan 

mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan 

kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu 

ditafsirkan maknanya. Istilah pola (pattern) dapat diartikan sebagai 

kekhasan sebaran objek baik berupa titik, garis atau areal tertentu pada 

bagian permukaan bumi tertentu. Istilah spasial (keruangan, spasi yang 

bermakna jarak, selingan bidang). 

2.    Daerah asal  

Daerah asal merupakan tempat tinggal seseorang itu menetap dan 

tercatat dalam kependudukan. Seseorang yang pindah dari tempat 

asalnya (pindah dari tempat dimana ia tercatat dalam kependudukan 

daerah tersebut). 

3. Mahasiswa Fakultas Geografi UMS angakatan 2015-2019 

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menempuh 

pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi baik sekolah tinggi, akademi 

maupun universitas. UMS memiliki beberapa mahasiswa di berbagai 

fakultas dan penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2015-2019 

Fakultas Geografi UMS. 

4. Karakteristik sosial ekonomi Fakultas Geografi  UMS 

Karakteristik mahasiswa dilihat dari biodata mahasiswa yang 

diisi saat masuk pertama kuliah. Karakteristik mahasiswa terdiri dari 

kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial mengandung pengertian yang 

menyangkut tentang kedudukan dan prestise seseorang atau keluarga 

dalam masyarakat. Kondisi ekonomi orang tua adalah keadaan yang 
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terlihat atau terasakan oleh indera manusia tentang keadaan orang tua 

dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhannya. 

5. Strategi Promosi 

Promosi merupakan  suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Aktivitas pemasaran yaitu berusaha menyebarkan informasi 

mempengaruhi /membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya, agar bersedia menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan bersangkutan. Tujuan utama 

promosi adalah memberi informasi, menarik perhatian, dan selanjutnya 

memberi pengaruh meningkatnya penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


