
 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Pemerintah menyelenggarakan beberapa program terkait beasiswa pada 

jenjang pendidikan tinggi, salah satu diantaranya adalah Bidikmisi. Bidikmisi 
merupakan beasiswa yang diberikan selama kurun waktu yang telah ditentukan, 
yaitu empat tahun untuk strata satu dan diploma empat, tiga tahun untuk diploma 
tiga, dan dua tahun untuk diploma dua (Kemenristekdikti 2019b). Pemberian 
besiswa Bidikmisi mengikat ketepatan waktu penyelesaian studi, sehingga jika 
mahasiswa penerima Bidikmisi tidak lulus tepat waktu mereka harus membiayai 
sendiri sisa waktu studinya. 

Ketidaktepatan waktu penyelesaian studi mahasiswa Bidikmisi tidak sejalan 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Takriyuddin et al. (2016) dan  Afida et 
al. (2018) yang menyatakan bahwa beasiswa Bidikmisi berpengaruh pada prestasi 
belajar. Prestasi mahasiswa Bidikmisi bila dibandingkan dengan mahasiswa pada 
umumnya lebih baik dan mereka memiliki sikap, minat, dan motivasi belajar yang 
baik (Sampurno et al. 2018). Hal ini membuat penelitian mengenai keberhasilan 
studi penerima Bidikmisi menjadi menarik untuk diteliti. 

Novrijal et al. (2015) menyatakan bahwa di Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Padang tujuan program Bidikmisi sebagian besar sudah tercapai, namun 
jaminan penyelesaian studi dan peningkatan prestasi (di bidang akademik, ko-
kurikuler dan  ektrakurikuler) penerima Bidikmisi masih belum tercapai. Hal ini 
disebabkan masih banyaknya penerima Bidikmisi yang tidak menyelesaikan 
studinya tepat waktu dan belum secara menyeluruh mengukir prestasi.  

Prestasi dan penyelesaian studi mahasiswa dengan tepat waktu berkorelasi 
dengan keberhasilan studi mahasiswa.  Keberhasilan studi mahasiswa menentukan 
kualitas penyelenggaraan pendidikan dari sebuah institusi pendidikan. Voigt dan 
Hundrieser (2008) mengungkapkan bahwa indikator utama dalam penilaian kinerja 
institusi pendidikan tinggi adalah keberhasilan studi mahasiswanya, sehingga 
keberhasilan studi mahasiswa merupakan penentu keberhasilan program 
pendidikan perguruan tinggi. 

Beberapa penelitian mengenai keberhasilan studi mahasiswa sudah diteliti 
sebelumnya diantaranya penelitian Arini (2016) menunjukkan bahwa keberhasilan 
studi mahasiswa ditentukan oleh proses penyusunan tesis, IPK dan masa studi. 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hidayati (2010) mengungkapkan bahwa 
keberhasilan studi mahasiswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.  
Faktor internal tersebut adalah motivasi, minat, proses perkuliahan dan  metode 
belajar. Faktor eksternal yang dimaksud adalah lingkungan yang nyaman dan 
hambatan yang dirasakan.  

Variabel yang sangat mendukung prestasi mahasiswa menurut Pratama et al. 
(2018) adalah variabel pskilogis, fisiologis, dan lingkungan. Kajian penelitian yang 
dilakukan menunjukkan bahwa belum ada penelitian mengenai faktor yang 
memengaruhi keberhasilan studi penerima Bidikmisi. Keunikan penelitian ini 
adalah penerima Bidikmisi merupakan mahasiswa dengan latar belakang keluarga 
dengan ekonomi lemah namun memiliki potensi menempuh pendidikan tinggi. 
Harapan Program Bidikmisi, penerima dapat lulus tepat waktu dan membangun 
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masa depan yang lebih baik. Atas dasar itu, kerangka berpikir yang dibangun dalam 
penelitian ini adalah bahwa keberhasilan studi tidak semata ditentukan oleh Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) saja, namun dilihat pula dari masa studi dan masa tunggu 
kerja. 

1.2 Perumusan Masalah 
Masa studi penerima Bidikmisi yang tidak tepat waktu menjadi kendala 

dalam penyelenggaraan program Bidikmisi di perguruan tinggi. Kendala tersebut 
juga ditemui di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Untirta sebagai 
institusi yang saat ini sedang berkembang menjadi perguruan tinggi terbaik di 
Provinsi Banten, mendapatkan kesempatan untuk mengelola bidikmisi sejak tahun 
2010. Pada tahun 2019 mendapat kepercayaan untuk mengelola sejumlah 2225 
orang penerima Bidikmisi. Saat ini, Untirta sudah memiliki lulusan dari 6 angkatan 
penerima Bidikmisi yaitu angkatan tahun 2010 sampai 2015. Masih rendahnya 
tingkat kelulusan penerima bidikmisi yang tepat waktu sesuai syarat yang telah 
ditetapkan tersaji pada Gambar 1.  

 

Sumber: Sub Bagian Kemahasiswaan BAKP Untirta November 2019 

Gambar 1  Persentase penerima Bidikmisi angkatan tahun 2010-2015 yang lulus 
tepat waktu 

Kajian yang telah dilakukan terhadap data lulusan penerima Bidikmisi di 
Untirta menggambarkan bahwa keberhasilan penerima Bidikmisi dalam 
menyelesaikan studinya sesuai waktu yang telah ditetapkan tidak lebih dari 50 
persen pada setiap angkatannya. Data yang didapatkan menggambarkan bahwa 
pelaksanaan program bidikmisi belum dapat memenuhi salah satu tujuannya yaitu 
menjamin keberhasilan studi mahasiswa tepat waktu. Selain itu, penerima 
Bidikmisi yang lulus lebih dari empat tahun harus membayar biaya kuliahnya 
sendiri. Hal ini dapat memberikan masalah baru bagi penerima Bidikmisi yang 
berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu, dan akhirnya dapat menyulitkan 
penerima Bidikmisi untuk menyelesaikan studinya. 

Salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan studi mahasiswa 
adalah masalah finansial (Kuh et al. 2006). Mahasiswa pada umumnya mencari 
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dana untuk biaya pendidikan maupun biaya hidup, sehingga proses pendidikannya 
menjadi tidak optimal. Kondisi ini tidak dialami oleh mahasiswa penerima 
Bidikmisi, karena mereka telah menerima bantuan berupa biaya pendidikan dan 
biaya hidup.  Keberadaan program Bidikmisi dapat memungkinkan mereka dapat 
konsentrasi dalam menyelesaikan studinya dan lulus tepat pada waktunya.  

Tabel 1 menggambarkan rata-rata tujuh persen penerima Bidikmisi angkatan 
2010 sampai 2012 (yang sudah habis masa studi tujuh tahun) tidak menyelesaikan 
studinya (drop out). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan kondisi ideal, karena 
sesuai tujuan Program Bidikmisi, mahasiswa Penerima Bidikmisi harus lulus 100 
persen. Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian mengenai faktor-faktor yang 
memengaruhi keberhasilan studi mahasiswa Bidikmisi menjadi penting untuk 
diteliti. 

Tabel 1  Persentase kelulusan penerima Bidikmisi angkatan tahun 2010–2015 

Tahun 
angkatan 

Jumlah 
mahasiswa 

Jumlah 
lulusan 

Persentase (%) 

Lulus 
Drop out 

(DO) 
Belum lulus 

2010 107 99 92,5 7,5 - 
2011 100 96 96,0 4,0 - 
2012 250 225 90,0 10,0 - 
2013 415 384 92,5 - 7,5 
2014 475 345 72,6 - 27,4 
2015 542 344 63,5 - 36,5 

Sumber: Sub Bagian Kemahasiswaan BAKP Untirta Oktober 2020 

Penelaahan di atas menjadi dasar dari perumusan masalah penelitian yang 
disusun menjadi pertanyaan penelitian, yaitu: 
a.  Bagaimana profil sosial ekonomi penerima Bidikmisi Untirta Angkatan 2014 

dan 2015? 
b.  Bagaimana gambaran mengenai keberhasilan studi penerima Bidikmisi Untirta 

Angkatan 2014 dan 2015? 
c.  Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan studi penerima 

Bidikmisi? 
d.  Bagaimana rekomendasi untuk pengelolaan Bidikmisi dalam meningkatkan 

keberhasilan studi penerima Bidikmisi? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a.  Menganalisis profil sosial ekonomi penerima Bidikmisi Untirta Angkatan 2014 
dan 2015. 

b.  Menganalisis keberhasilan studi penerima Bidikmisi Untirta Angkatan 2014 
dan 2015. 

c.  Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan studi penerima 
Bidikmisi. 

d.  Merumuskan rekomendasi untuk pengelolaan Bidikmisi dalam meningkatkan 
keberhasilan studi penerima Bidikmisi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: 

a.  Bagi Untirta, dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang 
memengaruhi keberhasilan studi penerima Bidikmisi, dan menjadi bahan 
pertimbangan, evaluasi dan masukan dalam pengelolaan mahasiswa penerima 
Bidikmisi.  

b.  Bagi akademisi, dapat memberikan pengetahuan baru mengenai bagaimana 
strategi dalam pengelolaan (manajemen) program beasiswa untuk 
meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa penerima beasiswa, agar program 
beasiswa mencapai tujuannya. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Batasan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi  

keberhasilan studi penerima Bidikmisi di Untirta yang terdiri dari faktor internal, 
faktor eksternal, kualitas layanan dan financial aid. Responden dibatasi pada 
penerima Bidikmisi angkatan tahun 2014 dan 2015 yang telah lulus sampai dengan 
tahun 2019. Pemilihan angkatan tersebut dengan pertimbangan bahwa para lulusan 
masih mengingat secara rinci mengenai proses pembelajaran yang dilaluinya. 
  




