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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

       Pada era globalisasi seperti sekarang ini masyarakat semakin menyadari 

pentingnya mendapat pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi. 

Pergerakan kemajuan teknologi merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi 

untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk dapat bersaing serta 

dapat menghadapi kondisi dunia sekarang ini, pendidikan akan menjadi syarat 

mutlak yang menjadi sarana pengembangan pengetahuan. Perguruan tinggi 

adalah tingkatan paling akhir dunia pendidikan yang menghantarkan 

mahasiswa menjadi tenaga yang lebih profesional untuk terjun ke dunia kerja. 

Pada perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk memilih jurusan yang 

diminati serta berfokus pada satu bidang yang diharapkan mampu menjawab 

tantangan masa depan, mengingat semakin ketatnya persaingan dalam dunia 

kerja.     

       Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

mahasiswa mengambil jurusan yakni karena pengaruh terhadap akreditasi 

universitas, akreditasi jurusan, alumni career, keminatan, letak universitas 

yang strategis, serta biaya pendidikan yang terjangkau. Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Risnawati & Irwandi (2012) bahwa faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan 

yakni terdiri dari empat faktor utama, yaitu citra, minat, keputusan bersama, 

tersedianya lapangan kerja, dan satu faktor temuan baru yakni layanan dan 

fasilitas kampus yang sangat menunjang. Jurusan Teknik Industri menjadi 

jurusan yang banyak diminati oleh kalangan anak muda karena jurusan teknik 

industri adalah jurusan yang mempelajari tentang penggabungan ilmu yang 

terdapat pada proses industri.  

       Pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan kegiatan 

bisnis. Pada saat menjalankan sebuah usaha, suatu perusahaan dituntut untuk 



2 

 

 

 

mengembangkan strategi pemasaran agar usahanya dapat bertahan dalam 

persaingan usaha yang beraneka ragam. Menurut Adhaghassani (2016) 

pemasaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen melalui pertukaran dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan di perusahaan.  

       Seiring berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya 

hidup manusia terutama mengenai pemilihan dalam mengambil jurusan 

semakin beragam. Hal ini dikarenakan banyaknya jurusan yang mampu 

menawarkan suatu pemikiran dan ide kreatif yang dapat menarik mahasiswa 

serta dapat menawarkan jurusan yang mempunyai prospek kerja menjanjikan. 

Oleh karena itu, Universitas dalam menjalankan strateginya perlu 

mengembangkan strategi pemasarannya, agar mampu bertahan dalam 

persaingan usaha yang beragam. Salah satu jenis strategi pemasaran adalah 

strategi bauran pemasaran (marketing mix). Marketing mix 7p merupakan 

strategi pemasaran yang menggabungkan elemen-elemen di dalam marketing 

mix itu sendiri yang dapat dijalankan secara terpadu. Marketing mix 7p 

merupakan penyempurnaan dari konsep bauran pemasaran tradisional, dimana 

konsep bauran pemasaran/marketing mix tradisional hanya memuat 4 faktor 

yaitu product, price, promotion dan place. Seiring berkembangnya zaman, 

bauran pemasaran berkembang menjadi 7 faktor dimana 3 faktor ditambahkan 

yaitu people, physical evidence dan process (Nugroho & Japarianto, 2013). 

       Analisis faktor dikembangkan oleh Charles Spearman tahun 1904 di USA, 

yang bertujuan untuk menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa 

variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor, yang berarti dapat juga 

menggambarkan tentang struktur data dari suatu penelitian. Analisis faktor 

adalah sebuah model, dimana tidak terdapat variabel bebas tergantung. Analisis 

faktor tidak mengklasifikasi variabel ke dalam kategori variabel bebas dan 

tergantung melainkan mencari hubungan interdependensi antar variabel agar 

dapat mengindetifikasikan dimensi-dimensi atau faktor-faktor yang 

menyusunnya (Simamora, 2005). Manfaat analisis faktor dapat mengurangi 

data atau dapat melakukan peringkasan sejumlah variabel agar menjadi kecil 
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jumlahnya. Pengurangan variabel dilakukan dengan melihat hubugan yang 

saling berkaitan antara beberapa variabel yang dapat dijadikan satu yang 

disebut faktor. Sehingga ditemukan variabel-variabel atau faktor-faktor yang 

paling dominan atau penting untuk dianalisa lebih lanjut. 

       Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah lembaga pendidikan tinggi 

yang mampu menciptakan lulusan yang kreatif, inovatif, dapat mencetak 

sumber daya manusia yang cerdas, serta dapat berperan aktif dalam dunia 

kerjanya dan diharapkan agar lulusan tidak kesulitan dalam mencari pekerjaan. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta banyak sekali diminati dari berbagai 

lulusan sekolah menengah atas/kejuruan sehingga penerimaan mahasiswa baru 

sangat terbatas, sesuai dengan kemampuan mengerjakan test yang di berikan 

oleh pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta apakah mempu memenuhi 

passing grade sesuai dengan program studi yang diminati atau tidak.  

       Terdapat banyak jurusan yang dapat ditawarkan pada pihak Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Salah satu jurusan yang banyak diminati calon 

mahasiswa adalah Jurusan Teknik Industri. Lebih dari 100 mahasiswa diterima 

setiap tahunnya, terlebih lagi pada tahun 2019 jumlah mahasiswa yang diterima 

lebih dari 200 mahasiswa dikarenakan: a). Animo mahasiswa baru cukup 

tinggi. b). Prospek kerja yang terbuka dan luas. c).  Jurusan Teknik Industri 

Universitas Muhammadiyah Surakarta terakreditasi A. d). Mampu 

menciptakan lulusan yang dapat berpikir kratif dan dapat bersaing didunia 

kerja. e). Universitas Muhammadiyah Surakata adalah perguruan tinggi terbaik 

se-Jawa Tengah. f). Aspek marketing mix 7p yakni Price, Place, Promotion, 

Physical Evidence, Product, Process, dan People dapat bersaing dengan 

jurusan lain. Pada uraian tersebut menunjukan bahwa peminatan seseorang 

dalam mengambil program studi Teknik Industri sangat tinggi. Berdasarkan 

latar belakang yang telah diuraikan diatas, muncul suatu pemikiran yang sangat 

menarik untuk diteliti tentang analisis faktor yang mempengaruhi keputusan 

kuliah di Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.2 Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang serta penerapan gagasan penelitian diatas maka 

dapat disusun rumusan masalah sebagai topik penelitian, yaitu: apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan kuliah di Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?  

 

1.3 Batasan Penelitian  

       Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, batasan masalah 

digunakan agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan serta dapat tercapainya tujuan dari penelitian, maka peneliti 

memberikan batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di Jurusan Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Responden hanya mahasiswa Jurusan Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Pengambilan data dilakukan hanya kepada mahasiswa angkatan 2018 dan 

2019 saja. 

4. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program SPSS statistics 

23.  

5. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Faktor. 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kuliah di 

Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Mengetahui faktor yang paling unggul dan paling dominan dari beberapa 

variabel dalam penelitian ini.  

3. Mengetahui karakteristik responden mahasiswa yang mengambil Jurusan 

Tenik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta  

       Penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap Jurusan Teknik Industri 

Universitas Muhammadiyah Surakarta guna perkembangan study dan 

infrakstruktur pada Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Bagi Pembaca dan Peneliti 

       Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi keputusan kulian di 

Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Pada bab ini uaraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang teori-teori pendukung yang menjadi 

landasan dari penelitian serta menjadi prinsip dasar untuk 

memecahkan suatu masalah.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab III berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang 

digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang 

dilakukan. Meliputi objek penelitian, observasi, identifikasi 

masalah, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta 

kerangka pemecah masalah. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN   

  Bab IV membahas tentang hasil dari pengolahan data yang telah 

didapat dari metode yang sudah terpilih selama penelitian dan 

dilakukan analisis pembahasan dari hasil tersebut.  
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BAB V  PENUTUP  

 Bab V adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang telah 

didapatkan dari hasil pengolaan data dan saran yang dilakukan 

selama proses penelitian.   

  


