
1.1. Latar belakang 

Era globalisasi dan pasar bebas sangat kompetitif dalam memperoleh 

kesempatan untuk berkarya, maka pendidikan adalah suatu bentuk dari investasi 

dan merupakan salah satu dari sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia. 

Pendidikan dala~n arti yang lebih luas adalah suatu proses dimana seseorang dapat 

memperoleh suatu pengetahuan lewat suatu transfonnasi, clan ~nengembangkan 

apa yang sudah diterima. Proses pendidikan dapat diterima secara formal seperti 

yang terjadi di lembaga pendid~kan, dan secara informal seperti dari buku, surat 

kabar, televisi, radio, maupun pengalaman. Pendidikan dapat memungkinkan 

seseorang untuk bisa lebih produktif dan meningkatkan kreativitas dalam 

berkarya. 

Salah satu bidang kajian dari illnu yang banyak diminati oleh para pelaku 

bisnis maupun mahasiswa adalah ilinu manajemen. Saat ini manajernen 

merupakan produk yang sangat populer, di Indonesia ha1 ini ditunjukkan oleh 

banyaknya sekolah tinggi, universitas negeri maupun swasta yang 

menyelenggarakan pendidikan ilmu manajemen. 

Peranan lembaga pendidikan manajemen sebagai sarana transformasi ilmu 

menjadi sangat penting, yang secara langsung mendukung berbagai bidang bisnis 

dan ilmu. Hal utama yang harus diprioritaskan oleh lembaga pendidikan 

manajemen 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 kinerja sebaik mungkin 

sehingga memuaskan mahasiswa. 

Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor didirikan pada tahun 1975. 

Pada tahun 1991 rnulai dibuka program Magister Manajemen Agribisnis (MMA 

IPB). Sampai saat ini MMA IPB memiliki 910 mahasiswa yang aktif, berasal dari 

berbagai bidang kesarjanaan (www.mma.ipb.ac.id, 2003). MMA IPB mendapat 

nilai akreditasi 4,s dan tennasuk program studi yang unggul (BAN PT, 2000). 

MMA IPB merupakan program pascasarjana dengan kehandalan bidang 

agribisnis, dengan visi menjadi lembaga pengembangan sumberdaya manusia 

berkualitas, profesional, berorientasi masa depan, tangguh dan bertanggungiawab 

serta lnampu mencari dan memberi yang terbaik bagi organisasi, inasyarakat dan 

diri sendiri. MMA IPB merupakan lembaga pelopor dalam pengembangan 

pendidikan manajemen agribisnis di Indonesia yang berorientasi mutu, 

benvawasan internasional dan lingkungan yang lestari. 

Visi tersebut merupakan dasar pandangan untuk menjalankan misi MMA 

LPB yaitu mengembangkan ihnu pengetahuan bidang manajemen, teknologi dan 

agribisnis; mengembangkan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen 

agribisnis yang profesional; mengembangkan konsepsi para akademisi dan 

praktisi dalam bidang manajemen agribisnis; memasyarakatkan hasil 

pengembangan konsep dan aplikasi manajemen agribisnis. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih 

mendalam tentang bagaimana MMA P B  dapat mengelola lembaga dengan baik 

sehingga memiliki kualitas dan kuantitas mahasiswa yang kompeten. Sebagai 



bukti pengelolaan yang baik antara lain dengan kemampuan MMA IPB 

memberikan kepuasan belaiar sesuai dengan harapan dan permintaan mahasiswa. 

1.2. Rumusan Masalah 

M M A  IPB meiniliki 326 mahasiswa yang terdaftar aktif. Sampai saat ini 

M M A  LPB diminati oleh banyak sarjana dari berbagai bidang ilmu. Penulis ingin 

mengetahui motivasi para mahasiswa sehingga MMA IPB memperoleh calon 

mahasiswa secara berkesinarnbungan dalain kurun waktu yang lama. Dengan 

mengetahui inotivasi tersebut diharapkan dapat mengetahui suatu keandalan atau 

spesifikasi MMA IPB dari pandangan mahasiswa. 

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik terdapat komponen utama proses 

belajar yaitu perkuliahan. Selain itu, diperlukan beberapa fasilitas pendukung 

proses perkuliahan seperti sarana perpustakaan, administrasi, komunikasi, serta 

keamanan lingkungan. Dengan demikian diperlukan suatu data yang menjelaskan 

seberapa penting proses perkuliahan dan sarana pendukung bagi mahasiswa, dan 

bagaimana penilaian mahasiswa terhadap kinerja MMA IPB. 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi motivasi dan faktor ketertarikan mahasiswa sehingga 

memutuskan untuk memasuki MMA IPB, 

2. Mengidentifikasi harapan mahasiswa terhadap pelayanan atau kinerja 

MMA IPB di masa yang akan datang, 

3. Menganalisis tingkat penilaian mahasiswa terhadap MMA IPB 



1.4. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat mernberikan suatu informasi bagi pihak 

penyelenggara pendidikan di MMA IPB mengenai pelayanan jasa akademik, 

pelayanan jasa pendukung akademik, fasilitas dan sarana pendukung kegiatan 

akademik lainnya. Diharapkan infonnasi ini akan membantu pihak MMA IPB 

untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, serta dapat membantu pihak MMA IPB 

untuk menentukan strategi pemasaran yang harus dilakukan. 

Bagi mahasiswa, pada masa yang akan datang, diharapkan informasi 

tersebut dapat meningkatkan pelayanan yang diterima dalam pelaksanaan 

,akademik sehingga mampu menjadi lulusan MMA IPB yang handal dan mampu 

bersaing dalam perkembangan IPTEK. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Pengkajian masalah difokuskan kepada dua ha1 yang saling berkaitan: 

1. kualitas pelayanan dan penilaian sarana pelayanan jasa dalam mendukung 

pelaksanaan akademik, meliputi akses komunikasi, satuan pengamanan, 

administrasi, dan perpustakaan, 

2. penilaian mahasiswa dalam ha1 pelaksanaan perkuliahan sebagai ha1 utama 

pengelola pendidikan. 

Kedua kelompok data tersebut merupakan data utama dalam penelitian ini, dan 

didukung dengan data awal dalam bentuk gambaran umum mahasiswa yang 

menjadi responden dalam penelitian ini. 




