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Saat ini peran pendidikan ~nanajemen sangat diperlukan pada penerapan 
berbagai bidang, tennasuk bidang pertanian. MMA IPB merupakan sekolah 
pascasarjana dengan keandalan bidang agribisnis, dengan visi menjadi lembaga 
pengembangan sumberdaya manusia berkualitas, profesional, berorientasi masa 
depan, tangguh dan bertanggungjawab serta mampu mencari dan memberi yang 
terbaik bagi organisasi, masyarakat dan diri sendiri. MMA IPB merupakan 
lembaga pelopor dalam pengembangan pendidikan manaje~nen agribisnis di 
Indonesia yang berorientasi mutu, bemawasan intemasional dan lingkungan yang 
lestari. 

Peranan MMA IPB sebagai sarana transformasi ilmu menjadi sangat 
penting, yang secara langsung mendukung berbagai bidang bisnis dan ilmu. Hal 
utama yang hams diprioritaskan oleh MMA IPB berkaitan dengan kondisi 
persaingan lembaga pendidikan manajemen adalah kepuasan mahasiswa agar 
dapat bertahan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pengelola harus tahu 
hal-ha1 apa saja yang dianggap penting oleh mahasiswa dan pengelola berusaha 
menghasilkan kine j a  sebaik mungkin sehingga inemuaskan mahasiswa. 

Penelitian ini bertujuan inengidentifikasi motivasi dan faktor ketertarikan 
mahasiswa sehingga memutuskan untuk memasuki MMA PB,  mengidentifikasi 
harapan mahasiswa terhadap pelayanan atau kine j a  MMA IPB di masa yang akan 
datang, dan menganalisis tingkat pelayanan atau kineja MMA IPB yang diterima 
oleh mahasiswa. 

Manajemen selalu dikaitkan dengan usaha bisnis produk yang benvujud 
(manufaktur) dan produk tidak berwujud Cjasa). Bisnis jasa meliputi bisnis yang 
bergerk di bidang perbaikan, pemeliharaan, pendidikan, pemerintahan, akomodasi 
dan pekerjaan profesional lainnya. Pandangan kontemporer menyatakan bahwa 
manajemen tidak saja diperlukan bagi usaha yang mengejar laba (bisnis) namun 
juga bagi usaha nirlaba (seperti sekolah) sejauh usaha tersebut me~niliki sasaran. 
Pengelola pendidikan (pemasar) wajib memahami konsumen, mengetahui apa 
yang dibutuhkannya, apa seleranya, dan bagaimana mengambil keputusan, 
sehingga pemasar dapat memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan 
kebutuhan konsumen. Pemahaman tersebut akan memungkinkan pemasar untuk 
mempengamhi keputusan konsumen sehingga mau membeli apa yang ditawarkan 
oleh pemasar. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan 
adalah fungsi dari manajemen pendidikan dari semua bidang manajemen. 
Perbedaan antara manajemen bidang pendidikan dengan yang lain merupakan 
komponen yang sangat penting. Komponen tersebut meliputi instmksional, 
personel, siswa, fasilitas, pendanaan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. 
Manajer pendidikan hams memiliki ketrarnpilan manajemen dan kompetensi 
untuk melaksanakan pekejaannya sebagai manajer yang p~ofesional. 

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan (Oktober 2003 samuai Febmari 
2004) di lingkungan Program Studi Magister ~an'ajemen Agribisnis 'IPB. Lokasi 



dan waktu pengainbilan data dilakukan sela~na perkuliahan aktif, dengan asulnsi 
bahwa mahasiswa MMA IPB banyak beraktifitas di lingkungan kampus. 

Data yang dikumpulkan dibagi dua bagian berdasarkan kelas kuliah di 
MMA IPB, yaitu data dari kelas eksekutif dan kelas reguler. Berdasarkan rurnus 
Slovin, dengan tingkat kepercayaan 90% pada kelas eksekutif dengan jurnlah 326 
mahasiswa, dan tingkat kepercayaan 95% pada kelas reguler sebanyak 187 
mahasiswa, maka responden yang diambil pada kelas eksekutif sebanyak 77 
mahasiswa, dan 127 mahasiswa pada kelas reguler. Jenis data yang dikumpulkan 
adalah data primer yang bersifat kualitatif dan kuantitatif Data kualitatif meliputi 
pertanyaan yang berkaitan dengan identifikasi latar belakang responden dan 
motivasi untuk masuk MMA IPB. Data kuantitatif meliputi penrrukuran tinrrkat . - - 
kepentingan dan penilaian kinerja dalam bidang akademik, perpustakaan, 
komunikasi, satuan pengamanan, dan administrasi. Data kualitatif ditampilkan 
secara deskriptif. ~ i t a  kuantitatif dianalisis menggunakan skala Likert, ~ a t r i k  
kepentingan dan kinerja (Importance undPerfornlunce Mutrix) dan Gup Analysis. 

Hasil data kualitatif pada kelas reguler dan eksekutif menunjukkan bahwa 
terbanyak mahasiswa merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi negeri. 
Pada kelas eksekutif terbanyak (28,79%) merupakan sarjana ekonomi, sedangkan 
kelas reguler 41,94% merupakan sarjana pertanian. Kelompok umur tertinggi pada 
kelas reguler 25-30 tahun (36,17%) dan 31-35 tahun (29,27%) pada kelas 
eksekutif. Kelas eksekutif dan reguler memilih MMA IPB karena spesialisasi 
terhadap bidang agribisnis (32,18 dan 40,32%). Responden pada kedua kelas 
mendapatkan informasi untuk mengenal MMA IPB dari teman, yaitu 35,29% 
pada kelas eksekutif dan 33,58% pada kelas reguler. Terbanyak responden kelas 
reguler masuk MMA IPB dengan rekomendasi dari dosen (30%), sedangkan kelas 
eksekutif masuk MMA IPB dengan keinginan sendiri (30,14%). Terbanyak 
responden pada kedua kelas kuliah dengan biaya sendiri, 83, 54% pada kelas 
eksekutif dan 80,47% pada kelas reguler. 

Pada kelas reguler, hasil data kuantitatif pada bidang akademik 
menunjukkan bahwa perlu peningkatan kinerja dalarn ha1 ketanggapan staf 
pengajar dalam mengikuti perkembangan bisnis internasional untuk dibahas 
dalam diskusi di kelas, serta penampilan fisik ruang dan pemberian alat bantu 
serta silabus kuliah. Pada kelas eksekutif, perlu adanya peningkatan kinerja dalam 
ha1 kemampuan staf pengajar dalam diskusi di kelas serta mengikuti 
perkembangan bisnis terbaru, keramahan, serta kemudahan mendapatkan buku 
rujukan untuk rnendukung perkuliahan. 

Pada kelas reguler, bidang perpustakaan masih menunjukkan perlunya 
peningkatan kualitas sarana komputer yang tersedia, dan kecepatan dan 
ketanggapan petugas perpustakaan dalam mernberikan infonnasi dan komunikasi. 
Pada kelas eksekutif perlu peningkatan kinerja pada kemudahan pencarian pustaka 
serta peningkatan mutu secara umum, penyediaan pustaka terbaru, serta 
kepedulian petugas perpustakaan. 

Pada kelas reguler, bidang komunikasi masih perlu peningkatan kinerja 
dalam ha1 kemudahan pencarian sumber informasi dengan berbagai media, 
kecepatan akses komunikasi secara keseluruhan, dan disediakannya fasilitas yang 
lebih baik dalam akses komunikasi. Pada kelas eksekutif, diperlukan peningkatan 
kinerja dalam kemudahan menghubungi pihak MMA IPB, fasilitas dan 
penampilan fisik sarana pendukung komunikasi. 



Pada bidang satuan pengarnanan, perlu ditingkatkan kinerja dalam ha1 
kemampuan satparn jika dibutuhkan bantuan, kecepatan dan ketanggapan satpam, 
dan kepedulian terhadap lingkungan kampus. Pada kelas eksekutif, diperlukan 
peningkatan kiineja dalam ha1 mutu kemampuan satpam secara keseluruhan dan 
ketanggapan satpaln jika dibutuhkan bantuan. 

Pada kelas reguler, bidang administrasi masih perlu peningkatan kinerja 
terutama tentang kemudahan untuk menghubungi petugas administrasi, dan 
kecepatan secara keseluruhan. Sedangkan menurut kelas eksekutif, masih 
diperlukan peningkatan kine j a  dalarn ha1 ketanggapan petugas administrasi dalarn 
menyesuaikan dengan perubahan kebijakan akademik, ketrampilan petugas, 
kepekaan dalam menerima pengaduan atau keluhan, fasilitas dan penampilan fisik 
administrasi. 

Berdasarkan analisis gap, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis 
kepentingan-kinerja kelas reguler cukup baik. Variabel pada kuadran I lebih 
banyak dari pada variabel pada kuadran 11, sehingga masih banyak ha1 yang harus 
ditingkatkan oleh manajemen pengelola terhadap kelas reguler. Variabel yang 
harus ditingkatkan adalah variabel pada aspek akedemik, komunikasi, dan 
administrasi. Kinerja harus dipertahankan dengan baik pada aspek perpustakaan 
dan satuan pengamanan. Hasil analisis kepentingan-kinerja pada kelas eksekutif 
juga sudah baik. Secara umum, variabel pada kuadran I1 lebih banyak daripada 
variabel pada kuadran I. Akan tetapi, beberapa variabel pada aspek perpustakaan 
rnasih harus ditingkatkan. Aspek komunikasi merupakan aspek yang harus 
rnendapat perhatian khusus karena selain hams ditingkatkan, juga harus 
dipertahankan variabel keunggulannya. Pada aspek akademik, satuan pengamanan 
dan administrasi sudah sangat baik, sehingga hams dipertahankan kinejanya. 
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