
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Mengamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional (Sekneg 1945). Usaha ini dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan Undang-Undang nomor 

12 tahun 2012 bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional (Sekneg 2012). Pendidikan ini memiliki peran strategis dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendidikan ini juga memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta 

pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, terutama 

dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Globalisasi menuntut setiap 

pendidikan tinggi untuk mampu bersaing dalam menyelenggarakan pendidikan 

sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.  

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) merupakan salah 

satu Departemen pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan mengikuti 

standar pendidikan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Menurut peraturan pemerintah tersebut, 

Departemen bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan (Sekneg 2005). 

Salah satu pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen adalah 

pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Program Magister dan Program Doktor 

pada Program Studi. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 

satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 

(Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).  

Sehubungan dengan adanya penataan Departemen yang dilakukan oleh IPB 

pada tahun 2005, maka Program Studi yang berbasis sosial ekonomi terintegrasi 

di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan dibawah Fakultas Ekonomi 

dan Manajemen IPB (SK Rektor IPB nomor:. 001/K13/PP/2005 tentang penataan 

Departemen). Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (Departemen 

ESL) menjadi unit pengelola 5 (lima) Program Studi Pascasarjana yakni Program 

Magister dan Doktor Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN), Program Magister dan 

Program Doktor Ekonomi Kelautan Tropika (EKT), dan Program Magister 

Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL). Program Studi EPN merupakan 

program pascasarjana yang sebelumnya dibawah pengelolaan Jurusan Ilmu-ilmu 

Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. Sedangkan Program Studi EKT 

sebelumnya dikelola oleh Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan. Program Studi ESL berdiri pada tahun 2008 setelah ada 

lulusan Program Sarjana Departemen ESL.  

Integrasi program pascasarjana di Departemen ESL ini tidak diimbangi 

dengan integrasinya SDM terutama tenaga pendidik (dosen). Hal ini perlu 

diperhatikan mengingat surat dari BAN-PT nomor: 768/BAN-PT/LL/2017 
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tentang persyaratan jumlah dan kualifikasi dosen dalam dalam proses akreditasi. 

BAN-PT memberikan syarat dalam pengelolaan satu Program Studi jumlah dosen 

tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang dan Dosen 

tetap untuk Program Doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. 

Departemen ESL dalam menjalankan mandatnya mengelola program 

pascasarjana selain memperhatikan jumlah dosen perlu juga memperhatikan salah 

satu input lainnya. Salah satu input dalam penyelenggaraan Program Studi 

program pascasarjana adalah mahasiswa. Perkembangan jumlah mahasiswa 

program pascasarjana di Departemen ESL FEM IPB pada 5 (lima) tahun terakhir 

mengalami penurunan. Penurunan jumlah mahasiswa ini perlu diperhatikan 

karena menurut Harwani et al. (2018) di Indonesia, salah satu keberhasilan 

perguruan tinggi dapat dilihat antara lain dari banyaknya peminat dan jumlah 

mahasiswa sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. 

Demikian juga dalam era globalisasi yang mendorong ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang sangat yang cepat, sehingga membuat semua informasi 

sangat mudah di akses dan tanpa batas. Informasi penyelenggaraan pendidikan 

program pascasarjana baik di luar negeri maupun di dalam negeri sangat mudah di 

dapatkan. Mahasiswa dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai 

Program Studi Pascasarjana yang akan dipilihnya. Informasi pendaftaran online 

Program Studi Pascasarjana sudah hampir dilakukan oleh seluruh perguruan 

tinggi di Indonesia. Penawaran perkuliahan online juga telah dilakukan oleh 

beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia (Topan 2018).  

Tawaran Program Studi yang memiliki satu rumpun ilmu dengan Program 

Studi Pascasarjana di Departemen ESL FEM IPB telah dilakukan juga oleh 

Departemen lain di Institut Pertanian Bogor. Salah satunya adalah program 

pascasarjana Agribisnis dan Sekolah Bisnis IPB yang menawarkan program 

pascasarjana dengan kerjasama beberapa sponsor. Hal ini tentunya menimbulkan 

persaingan. Persaingan yang tinggi antara perguruan tinggi di Indonesia baik 

negeri maupun swasta dalam menarik mahasiswa dan tingginya perkembangan 

teknologi komunikasi informasi mengakibatkan derasnya arus informasi ke 

masyarakat. Dengan demikian perguruan tinggi terutama Departemen sebagai unit 

pengelola harus mampu menampilkan Program Studi yang kompetitif untuk 

ditawarkan kepada masyarakat.  

Perkembangan mahasiswa pada program pascasarjana di Departemen ESL 

FEM IPB dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 menujukkan penurunan jumlah 

mahasiswa program pascasarjana di Departemen ESL FEM IPB periode 

penerimaan Tahun Ajaran 2014/2015 sampai dengan Tahun Ajaran 2018/2019. 

Penurunan jumlah mahasiswa secara signifikan terjadi pada Program Doktor PS-

EKT dengan jumlah mahasiswa 1 orang. Jumlah kenaikan mahasiswa yang 

signifikan terjadi pada tahun 2014/2015 pada Program Magister PS-ESL dengan 

jumlah 27 orang.  
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Gambar 1  Perkembangan mahasiswa baru program pascasarjana di Departemen 

ESL FEM IPB TA 2014-2018 (IPB 2018)  

Perkembangan jumlah mahasiswa Program Studi Pascasarjana di 

Departemen ESL FEM IPB pada 5 (lima) tahun sebelumnya cenderung stabil. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Jumlah perkembangan 

mahasiswa yang stabil terutama dapat dilihat pada Program Studi Ilmu Ekonomi 

Pertanian. Program Studi ini merupakan Program Studi Pascasarjana tertua di 

Indonesia dan dalam pengembangan ilmu Ekonomi Pertanian telah menjadi 

rujukan bagi pengembangan Program Studi Pascasarjana sejenis di perguruan 

tinggi nasional. Demikian juga Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika sebagai 

satu-satunya Program Studi yang menawarkan kompetensi dapat menganalisis dan 

merumuskan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan tropika yang 

berkelanjutan. Begitu pula dengan Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan 

Lingkungan yang menawarkan kompetensi lulusan dapat menganalisis bidang 

ilmu-ilmu Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Kompetensi tersebut 

dalam rangka mendukung visi IPB yaitu menjadi techno-socio entrepreneurship 

university yang terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui 

pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan 

biosains tropika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Perkembangan mahasiswa baru program pascasarjana di Departemen 

ESL FEM IPB TA 2009-2013 (IPB 2015) 

Beberapa hal yang biasanya menjadi pertimbangan mahasiswa untuk 

memilih Program Studi diantaranya adalah Program yang ditawarkan, biaya, 
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layanan, persepsi, akses informasi, lokasi, ketersediaan beasiswa, kurikulum, dan 

fasilitas (Mulyatini et al. 2014). Hal tersebut berkaitan dengan perilaku 

mahasiswa sebagai konsumen pembelian jasa dalam mengambil keputusan 

pembelian terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. 

Engel et al. (1995) menyatakan bahwa melalui pemahaman perilaku konsumen, 

perguruan tinggi dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat dalam rangka 

memanfaatkan peluang yang ada. Perilaku konsumen berkaitan erat dengan proses 

pengambilan keputusan untuk menggunakan barang atau jasa untuk memuaskan 

kebutuhannya (Hurriyati 2015).  

Penelitian mengenai perilaku calon mahasiswa, terutama tentang pilihan dan 

proses pengambilan keputusan mahasiswa dapat membantu program pascasarjana 

di Departemen ESL untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai pasar 

rekrutmen mahasiswa. Pengkajian perilaku konsumen (mahasiswa) perlu 

dilakukan karena hal ini dapat memengaruhi proses keputusan pembelian. Proses 

keputusan pembelian konsumen merupakan urutan kejadian yang dimulai dari 

pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi atas kebutuhan tersebut, 

setelah itu melakukan evaluasi alternatif, melakukan keputusan pembelian, dan 

sesudah itu diakhiri dengan perilaku setelah melakukan pembelian (Kotler dan 

Keller 2009). Marjanovic dan Pavlovic (2018) menyatakan bahwa lima proses 

tahap pengambilan keputusan pembelian Kotler diterapkan pada mahasiswa yang 

akan memutuskan memilih perguruan tinggi. 

Schiffman dan Kanuk (2007) mengatakan bahwa perilaku konsumen dalam 

membeli barang/jasa memengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya psikologis, 

lingkungan dan individu. Engel et al. (1995) juga mengemukakan bahwa 

keputusan konsumen dalam memilih sebuah produk/jasa dipengaruhi oleh tiga hal 

yakni 1). Pengaruh lingkungan/eksternal yang terdiri dari faktor budaya, kelas 

sosial, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi; 2). Pengaruh perbedaan 

individu/internal yang terdiri dari sumber daya konsumen (waktu, uang, 

perhatian), motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup 

dan demografi; 3). Pengaruh psikologis yang terdiri dari pengolahan informasi, 

pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku. Faktor-faktor yang ada di luar diri 

manusia (eksternal) dan faktor-faktor yang ada di dalam diri manusia (internal) 

sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen khususnya mahasiswa dalam 

memilih perguruan tinggi.  

Perilaku konsumen erat kaitannya dengan pemasaran, Stimac dan Simic 

(2012) menyatakan bahwa pengertian tentang pentingnya penerapan konsep 

pemasaran pada pendidikan tinggi merupakan prasyarat untuk keberhasilan pasar, 

hak untuk perubahan yang dinamis dalam keinginan, syarat dan nilai dari seluruh 

pemangku kepentingan.  Seperangkat alat pemasaran yang dapat dikontrol yang 

digunakan suatu institusi untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari 

berbagai target pasarnya adalah bauran pemasaran (Ivy 2008). Menurut 

Sumarwan (2015) bahwa bauran pemasaran dapat dirancang dan dilaksanakan 

dengan baik, jika para manajer pemasaran memiliki pemahaman yang baik 

mengenai perilaku konsumen. 

Memilih Program Studi dipengaruhi oleh beberapa faktor, oleh sebab itu 

maka Program Studi perlu mengetahui gambaran tentang perilaku mahasiswa 

memilih program pascasarjana di Departemen ESL FEM IPB sebagai tempat 

studinya. Departemen ESL FEM IPB juga perlu mengetahui faktor-faktor yang 
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memengaruhi mahasiswa dalam memilih program pascasarjana di Departemen 

ESL FEM IPB dan memutuskan sebagai tempat studinya. Berdasarkan uraian di 

atas, penting dilakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan mahasiswa memilih program pascasarjana di 

Departemen ESL FEM IPB.  

 

 

Perumusan Masalah 

Mahasiswa merupakan salah satu input penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan tinggi disamping input-input yang lain. Menurut Harwani et al. (2018) 

salah satu keberhasilan perguruan tinggi dapat dilihat antara lain dari banyaknya 

peminat dan jumlah mahasiswa sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. 

Terkait dengan hal ini, maka diperlukan suatu upaya untuk dapat meningkatkan 

jumlah mahasiswa.  

Selama lima tahun terakhir perkembangan jumlah mahasiswa program 

pascasarjana di Departemen ESL FEM IPB mengalami penurunan. Selain itu, 

terdapat berbagai masalah seperti kurangnya jumlah SDM terutama dalam proses 

penyelenggaraan Program Pascasarajana di Departemen ESL dan munculnya 

program studi yang memiliki ilmu serumpun yang ditawarkan. Hal tersebut 

dijadikan landasan untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam upaya 

meningkatkan jumlah mahasiswa.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih program  

pascasarjana di Departemen ESL FEM IPB?  

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan mahasiswa dalam 

memilih program pascasarjana di Departemen ESL FEM IPB? 

3. Bagaimana alternatif kebijakan dari faktor-faktor yang memengaruhi 

keputusan mahasiswa dalam memilih program pascasarjana di Departemen 

ESL FEM IPB dalam upaya meningkatkan penerimaan mahasiswa? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Mengkaji proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih program 

pascasarjana di Departemen ESL FEM IPB. 

2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan mahasiswa 

dalam memilih program pascasarjana di Departemen ESL FEM IPB. 

3. Merumuskan alternatif kebijakan dari faktor-faktor yang memengaruhi 

keputusan mahasiswa dalam memilih program pascasarjana di Departemen 

ESL FEM IPB dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

institusi secara ilmiah tentang perilaku mahasiswa program pascasarjana di 
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Departemen ESL FEM IPB sebagai referensi pendidikan. Hasil penelitian 

diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan 

jumlah mahasiswa memilih Program Studi Pascasarjana di Departemen ESL FEM 

IPB. Selain itu dapat memberikan kontribusi praktis, berupa pemahaman terhadap 

proses pembuatan keputusan dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan 

mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan program pascasarjana di Departemen 

ESL FEM IPB, sehingga dapat menjadi dasar untuk membuat rencana-rencana 

pengelolaan dan pengembangan yang strategis di Departemen ESL FEM IPB 

khususnya dan IPB pada umumnya.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada proses pengambilan 

keputusan memilih program pascasarjana dan faktor-faktor yang memengaruhi 

keputusan mahasiswa memilih program pascasarjana di Departemen ESL FEM 

IPB sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan program pascasarjana serta 

alternatif kebijakan meningkatkan jumlah mahasiswa. Responden dari penelitian 

adalah mahasiswa Program Magister dan Doktor di Departemen ESL FEM IPB 

yang masih terdaftar aktif. 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) perilaku konsumen menggambarkan 

cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka 

yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang yang 

berhubungan dengan konsumsi. Keputusan membeli yang dilakukan oleh 

konsumen akan melakukan sejumlah proses (Setiadi 2003). Kotler (2002) 

menjelaskan terdapat  lima tahap dalam proses pengambilan keputusan meliputi 

pengenalan masalah (problem recognition), pencarian informasi (information 

source), evaluasi alternatif (alternative evaluation), keputusan pembelian 

(purchase decision), dan perilaku pasca pembelian (post-purchase evaluation). 

Tahapan proses keputusan pembelian dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

Gambar 3  Model lima tahap proses pembelian konsumen (Kotler 2002) 

 

Pengenalan Masalah 

Kotler (2002) menyatakan bahwa proses pembelian dimulai pada saat 

pembeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhannya. Pengenalan kebutuhan 

muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu keadaan yang 

diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi (Sumarwan 2015). Menurut 
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