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1  PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Pendidikan sejatinya merupakan pintu gerbang menuju kemajuan suatu 

bangsa. Sejarah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang menjadi pemimpin dunia 

merupakan bangsa yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas 

pembangunannya. Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan 

produk dari pendidikan dan penentu kemajuan suatu negara. 

Memasuki era globalisasi, persaingan pada seluruh sektor semakin ketat 

termasuk dalam industri pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan penyedia 

jasa yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Semakin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal khususnya 

pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor strategis pencetak 

sumber daya manusia yang unggul. Tingkat persaingan yang tinggi ini 

menyebabkan perguruan tinggi berlomba-lomba dalam mendapatkan mahasiswa 

sebagai konsumen. Jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia mencapai 4390 

perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut sebanyak 4023 atau 91.64% merupakan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya 

berjumlah 367 atau 8.36 %. (PDDIKTI 2015). Pada tahun 2014 jumlah PTN di 

Indonesia hanya terdapat 99 PTN, sedangkan pada tahun 2015 jumlah PTN di 

Indonesia mencapai 185 PTN (meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, 

universitas dan akademi komunitas). Artinya dalam waktu satu tahun terdapat 

peningkatan jumlah PTN sebesar 86.87%. 

Pertumbuhan jumlah perguruan tinggi yang terjadi disebabkan adanya 

peningkatan jumlah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) serta dampak dari kebijakan pemerintah terkait 

perubahan status perguruan tinggi dari PTS menjadi PTN, perubahan Institut 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

menjadi universitas, kebijakan pendirian community college di daerah, dan 

pemekaran wilayah propinsi dan kabupaten (Nugroho 2010). Jumlah peserta didik 

SMA dan SMK di Indonesia pada tahun ajaran 2015/2016 mencapai angka 8840560 

orang, naik 6.18% dari tahun ajaran 2014/2015 (Kemendikbud 2015b). 

Pertumbuhan jumlah mahasiswa perguruan tinggi salah satunya juga disebabkan 

oleh adanya pemberian otonomi pada perguruan tinggi sesuai dengan amanat 

undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-

undang ini PTN dengan status PTN badan hukum diberikan keleluasaan untuk 

mengelola sumber dayanya termasuk penerimaan mahasiswa baru dan adanya 

kewajiban pendirian perguruan tinggi pada tiap kabupaten dan kota.  

Frolich dan Stensaker (2010) berpendapat bahwa pendidikan tinggi saling 

berkompetisi dalam berbagai hal, diantaranya pendanaan, reputasi, dana dan output 

penelitian serta calon mahasiswa yang berkualitas. Jalur penerimaan mahasiswa 

sangat penting untuk meningkatkan keunggulan dan meningkatkan keberagaman. 

Penelitian Schee (2009) mengungkap bahwa program manajemen penerimaan 

mahasiswa baru yang komprehensif meliputi lima komponen yaitu: pemasaran 
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institusi, rekrutmen atau penerimaan mahasiswa baru, program retensi, 

perencanaan, dan model koordinasi. Berdasarkan kedua kajian tersebut perguruan 

tinggi harus merencanakan dan menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru 

secara efektif untuk mendapatkan calon mahasiswa berkualitas sekaligus untuk 

mengatasi persaingan yang terjadi. 

Peningkatan jumlah perguruan tinggi yang signifikan di Indonesia, belum 

mampu mengatasi keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan tinggi. 

Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di 

Indonesia. APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu 

dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK tingkat 

perguruan tinggi tahun 2014 baru mencapai  29.15% dari target yang ditetapkan 

sebesar 30% (Kemenristekdikti 2015b). Perbandingan jumlah penduduk usia 19-23 

tahun dengan jumlah mahasiswa dalam kurun empat tahun terakhir masih 

menunjukkan kesenjangan (Tabel 1). Dengan demikian masih cukup banyak 

lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan 

tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga mampu 

maupun tidak mampu secara ekonomi.  

 
Tabel 1 Rincian APK PT dan PTA usia 19-23 tahun 

Komponen 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Penduduk usia 19-23  19858146 19858146 21055900 21376600 

PTN 5363897 6001721 6288517 6231031 

PTS 1721201 1649232 1665058 1665221 

PTK 2937726 3645798 3861854 3849007 

PTAI 101351 103072 144405 97771 

PT (non Islam) 576462 576462 617200 613665 

APK (%) 27.01 30.2 29.87 29.15 

  Sumber: Kemendikbud (2015a) 

 

Kendala biaya dan rendahnya kualitas bersaing pada daerah tertentu menjadi 

salah satu faktor penghalang akses pendidikan. Berbagai jenis beasiswa dan atau 

bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun 

dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi program yang ada 

relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum mampu 

memperluas akses pendidikan tinggi terutama kepada lulusan jenjang menengah di 

daerah. Persentase mahasiswa penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan 

pada tahun 2014 baru sebesar 12.5%, masih jauh dari target yang ditetapkan Dikti 

yaitu sebesar 20%. Salah satu arah kebijakan terkait pendidikan tinggi dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 adalah peningkatan dan 

pemerataan akses pendidikan tinggi melalui strategi peningkatan efektivitas 

affirmative policy dan penyediaan beasiswa untuk masyarakat miskin 

(Kemenristekdikti 2015b). Dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran serta 

aktif dari perguruan tinggi. 

Institut Pertanian Bogor (IPB) berperan besar dalam menghasilkan sumber 

daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagai pelopor 
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pembangunan pertanian dalam arti luas. IPB didirikan pada tahun 1963 berdasarkan 

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 tahun 1963 

yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 

279 tahun 1965. Sejak ditetapkan sebagai PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan 

Hukum Milik Negara) pada tahun 2000 sesuai PP nomor 154 tahun 2000 tentang 

Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai BHMN, IPB senantiasa terus 

melakukan inovasi untuk peningkatan dan pemerataan akses pendidikan tinggi. 

Pada tahun 2004, IPB membuat terobosan dalam penerimaan mahasiswa baru 

program sarjana dengan membuka jalur penerimaan mahasiswa melalui Program 

Beasiswa Utusan Daerah (BUD). Program ini merupakan penerimaan mahasiswa 

baru dengan mekanisme kerja sama kelembagaan dengan memberikan kesempatan 

terhadap pemerintah dan perusahaan swasta untuk memberikan beasiswa kepada 

siswa/siswi daerah yang berprestasi. Strategi penerimaan mahasiswa baru jalur 

BUD ini dapat memperkaya nuansa keberagaman mahasiswa di IPB. Program ini 

dikembangkan oleh IPB dalam rangka memperluas akses pendidikan kepada 

masyarakat terutama bagi calon mahasiswa yang berada di daerah dengan 

jangkauan terhadap pendidikan tinggi yang rendah dengan kendala dan 

keterbatasan biaya, serta sebagai perwujudan tanggung jawab negara melalui 

instansi penyandang dana kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan 

pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tanggung 

jawab bersama antara penyedia pendidikan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, lembaga swasta dan masyarakat secara luas. 

Dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan 

tinggi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) 

Kementerian Pendidikan Nasional mulai tahun 2010 meluncurkan program bantuan 

biaya pendidikan Bidikmisi berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan 

bantuan biaya hidup kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan 

tidak mampu secara ekonomi yang diselenggarakan di perguruan tinggi negeri. 

Penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi ditetapkan melalui peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 96 tahun 2014 (Kemendikbud 

2014). IPB merupakan salah satu PTN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai 

penyelenggara Bidikmisi. Program BUD dan Bidikmisi memiliki karakteristik 

program beasiswa yang sama dalam hal mekanisme pemberian beasiswa kepada 

mahasiswa dari mulai masuk ke IPB pada tingkat pertama. Kedua program 

beasiswa ini baik program BUD dan Bidikmisi memberikan kontribusi yang besar 

bagi IPB dalam mencetak lulusan yang unggul dan bagi dunia pendidikan tinggi 

dalam memutus mata rantai kemiskinan serta memperluas kesempatan masyarakat 

dalam mendapatkan akses pendidikan tinggi.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Mahasiswa penerima program BUD dan Bidikmisi diharapkan memiliki 

prestasi akademik yang baik ketika menempuh jenjang pendidikan tinggi. Salah 

satu syarat untuk mengikuti program BUD atau mendapatkan beasiswa Bidikmisi 

adalah prestasi yang baik ketika di bangku Sekolah Lanjutan Atas (SLA). 
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Mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik di bangku SLA diharapkan memiliki 

prestasi akademik yang baik pula ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi.  

Berdasarkan data pada Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dari tahun ajaran 

2011/2012 sampai dengan tahun 2014/2015 (Lampiran 1), rata-rata persentase 

mahasiswa BUD yang dikeluarkan dari IPB (Drop Out atau DO) lebih besar 

daripada mahasiswa yang masuk melalui jalur penerimaan yang lain (Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN, Seleksi Bersama Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN dan Ujian Talenta Masuk IPB atau UTMI). 

Meskipun trend persentase DO TPB mahasiswa BUD menunjukkan arah yang 

positif dari tahun ke tahun, akan tetapi tingkat persentase masih menjadi yang 

terbesar diantara semua jalur penerimaan mahasiswa baru IPB. Prestasi akademik 

lulusan program BUD dilihat dari nilai rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

nya juga masih di bawah rata-rata IPK lulusan IPB (Lampiran 2). Rata-rata IPK 

lulusan BUD dari tahun lulus 2012 sampai dengan tahun lulus 2015 masih ˂ 3.12 

yang merupakan rataan IPK lulusan S1 IPB tahun 2015. 

Evaluasi akademik terhadap mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi 

dilakukan setiap semester. Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi diharuskan 

memenuhi syarat IPK minimal yang ditetapkan. Pada tahun 2010 syarat IPK 

minimal yang ditetapkan oleh IPB adalah 2.50. Pada tahun 2012 syarat IPK 

minimal tersebut meningkat menjadi 2.75, namun data menunjukkan sebanyak 

21.08% mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi tahun 2011 memiliki IPK kurang 

dari 2.75 (Lampiran 3). Hal ini mungkin disebabkan karena kekurangakuratan pada 

proses seleksi yang dilakukan IPB (Ramadhan 2014). 

Beberapa penelitian terkait prestasi akademik dan keberhasilan studi 

mahasiswa IPB antara lain dilakukan oleh Rahmah (2013) menggunakan SMOTE 

pada metode CRUISE memberikan hasil bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 

peluang mahasiswa dikeluarkan dari IPB di Tingkat Persiapan Bersama (TPB) pada 

mahasiswa BUD angkatan 2008-2011 adalah pulau asal, nilai rata-rata Ujian 

Nasional (UN), sponsor, penghasilan orang tua dan pendidikan ibu. Ulfah (2015) 

melakukan penelitian untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi daya 

tahan mahasiswa BUD dengan model Cox Proportional Hazard dan Weibull 

Proportional Hazard. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik 

mahasiswa yang mempunyai resiko DO tinggi yaitu mahasiswa yang berasal dari 

departemen selain favorit, berasal dari luar jawa, nilai rata-rata UN ˂ 80.00, berasal 

dari SMA belum terakreditasi, dan nilai rapor ˂ 80.00. Penelitian Ramadhan (2015) 

mengungkap bahwa peubah yang memengaruhi keberhasilan studi mahasiswa 

Bidikmisi IPB secara nyata berdasarkan model regresi logistik ordinal adalah 

peubah jenis kelamin, status SMA, status keberadaan ibu, kelompok departemen, 

nilai ujian nasional, penghasilan orang tua dan jumlah tanggungan. 

Kajian sebelumnya tentang mahasiswa program BUD dan Bidikmisi hanya 

mempertimbangkan status DO dan IPK serta melakukan analisis secara statistik 

saja tetapi belum mengkaji dalam lingkup perilaku mahasiswa. Prestasi belajar 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Hawadi 2001). Selain faktor internal 

dan eksternal, terdapat satu area yang disebut sebagai student engagement 

(keterlibatan siswa) yang dapat memengaruhi prestasi akademik. Student 

engagement terkait secara positif dengan prestasi akademik dan berperan dalam 

pencapaian prestasi akademik (Chi 2014; Dharmayana et al. 2012; Kuh et al. 2006; 

Carini et al. 2006). Area student engagement adalah terletak di persimpangan antara 
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perilaku siswa dan kondisi institusi pendidikan, yang merepresentasikan aspek 

perilaku siswa dan kinerja institusi di mana institusi memiliki peran terhadap hal 

tersebut (Kuh et al. 2006). Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian prestasi 

akademik dan student engagement pada mahasiswa penerima beasiswa penting 

untuk diketahui agar para penerima beasiswa dapat berhasil dalam melaksanakan 

studi di pendidikan tinggi dan memiliki prestasi yang baik. 

Dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi pencapaian prestasi akademik mahasiswa program BUD dan 

Bidikmisi dilihat dari sisi karakteristik dan perilaku mahasiswa yaitu, faktor internal 

dan eksternal mahasiswa serta menganalisis peran student engagement dalam 

prestasi akademik mereka. Hal-hal tersebut di atas yang mendasari perlunya 

dilakukan penelitian mengenai peran student engagement dalam prestasi akademik 

mahasiswa program BUD dan Bidikmisi IPB, sehingga hasil yang diperoleh dapat 

digunakan oleh IPB untuk kepentingan strategis dalam meningkatkan kualitas dan 

pengelolan program BUD dan Bidikmisi.  

Peran student engagement dan faktor-faktor yang diduga akan berpengaruh 

terhadap prestasi akademik mahasiswa penerima program BUD dan Bidikmisi 

disusun menjadi beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh karakteristik mahasiswa, faktor internal dan eksternal 

terhadap student engagement mahasiswa program BUD dan Bidikmisi? 

2. Bagaimana pengaruh karakteristik mahasiswa, faktor internal dan eksternal 

terhadap prestasi akademik mahasiswa program BUD dan Bidikmisi? 

3. Bagaimana peran student engagement dalam prestasi akademik mahasiswa 

program BUD dan Bidikmisi? 

4. Bagaimana implikasi manajerial bagi IPB dalam meningkatkan student 

engagement dan prestasi akademik mahasiswa program BUD dan Bidikmisi? 

 

 

Tujuan Penelitian  

 

 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Menganalisis pengaruh karakteristik mahasiswa, faktor internal dan eksternal 

terhadap student engagement mahasiswa program BUD dan Bidikmisi. 

2. Menganalisis pengaruh karakteristik mahasiswa, faktor internal dan eksternal 

terhadap prestasi akademik mahasiswa program BUD dan Bidikmisi. 

3. Menganalisis peran student engagement terhadap pencapaian prestasi 

akademik mahasiswa program BUD dan Bidikmisi. 

4. Merumuskan implikasi manajerial bagi IPB untuk meningkatkan student 

engagement dan prestasi akademik mahasiswa program BUD dan Bidikmisi. 

 

 

Manfaat Penelitian  

 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran bagi: 
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1. IPB, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran student 

engagement bagi pencapaian prestasi akademik mahasiswa program BUD dan 

Bidikmisi dan juga sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pengelolaan 

mahasiswa dan program beasiswa.  

2. Peneliti, tulisan ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan riset tentang perilaku mahasiswa dan dapat digunakan sebagai 

dasar perbaikan layanan pada unit kerja. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian  

 

 

Penelitian ini difokuskan pada peran student engagement dan faktor yang 

memengaruhi prestasi akademik mahasiswa program BUD dan Bidikmisi IPB. 

Responden dibatasi pada penerima program BUD dan Bidikmisi angkatan 2013 

(semester enam) dengan status aktif kuliah.  

 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Program Beasiswa 

 

 

Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa 

sebagai bantuan biaya belajar. Bentuk bantuan yang diberikan bisa bermacam-

macam bentuknya, sehingga secara umum beasiswa dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

(1) Beasiswa pendidikan, dapat berupa beasiswa penuh atau hanya sebagian dari 

biaya pendidikan, yang meliputi biaya SPP (Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan), alat tulis, fotokopi, dan buku. 

(2) Beasiswa biaya hidup, bantuan untuk kehidupan sehari-hari. 

(3) Beasiswa perjalanan, adalah bantuan biaya untuk melakukan perjalanan, misal 

perjalanan ke luar negeri. 

(4) Beasiswa pelatihan, merupakan bantuan biaya yang diberikan untuk pelatihan 

atau berupa pelatihan itu sendiri. 

(5) Beasiswa penelitian, beasiswa yang digunakan untuk melakukan riset atau 

penelitian. 

(6) Beasiswa magang, merupakan sarana untuk melatih keterampilan siswa atau 

mahasiswa dalam mempraktekkan ilmu yang didapat di sekolah atau kuliah. 

(7) Beasiswa kerja, beasiswa yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa untuk 

bekerja secara paruh waktu. 

(8) Beasiswa pertukaran pelajar, biasa dilakukan antar negara yang bersahabat.  

(Hariyanto 2004).  

 

Berbagai bentuk beasiswa diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa 

tingkat strata satu, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




