
 

    BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan dapat mempengaruhi suksesnya suatu pengembangan 

bangsa sebab dengan adanya pendidikan seseorang dapat maju dan 

berkembang dan akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, pendidikan 

diharapkan dapat mengembangkan bakat dan kemampuan seseorang agar 

semakin maksimal, serta memperoleh berbagai pengetahuan yang berguna 

untuk kedepannya.  

Perguruan tinggi yang berada di Indonesia khususnya yang berada di 

Pulau Jawa memiliki keunggulan dan memiliki sarana prasarana pendidikan 

yang sangat memadai, serta tenaga pengajar yang berpengalaman, 

minimnya sarana dan prasarana bidang pendidikan tinggi di daerah, 

menyebabkan banyak calon mahasiswa yang memilih untuk melanjutkan 

studinya di Pulau Jawa.  

Tidak sedikit mahasiswa dari berbagai daerah memilih melanjutkan 

pendidikan di beberapa kota besar di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, 

Jogjakarta, Surabaya ataupun di Jakarta, disebabkan karena banyak Propinsi 

di Indonesia (terutama di luar Pulau Jawa) yang belum memiliki cukup 

perguruan tinggi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan juga sangat 

nyaman dan kondusif untuk menunjang proses belajar mengajar, itulah 

sebabnya hampir seluruh masyarakat di Indonesia berdatangan ke Pulau 

Jawa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementrian Riset Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi mengenai Statistik Perguruan Tinggi (PT) tahun 2018, 

bahwa jumlah Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Pulau Jawa lebih 

dari 50% dari jumlah total Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, dengan 
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jumlah mahasiswa lebih dari 50% dari total mahasiswa Indonesia terdaftar 

kuliah di Pulau Jawa. 

 Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan kualitas 

Perguruan Tinggi yang terdapat di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, 

berdasarkan data dari ristek dikti tahun 2018, sepuluh perguruan tinggi 

terbaik di Indonesia di dominasi oleh Perguruan Tinggi yang terletak di 

Pulau Jawa yaitu: Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut 

Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, 

Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga dan Institut Teknologi 

Sepuluh November. 

Pulau Jawa merupakan tempat yang paling banyak menjadi tujuan 

para calon mahasiswa di Indonesia, tidak hanya dari Pelajar di Pulau Jawa 

yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa tetapi 

Pelajar dari luar pulau pun ingin melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa 

salah satunya yaitu pelajar dari Kalimantan Selatan, banyak pelajar di 

Kalimantan Selatan yang tidak minat untuk melanjutkan perguruan tinggi di 

daerah asalnya, dan cenderung ingin melanjutkan perguruan tinggi yang ada 

di Pulau Jawa. 

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan calon 

mahasiswa dilakukan suatu penelitian mengenai faktor minat, motivasi, 

dukungan orang tua dan citra perguruan tinggi dengan menggunakan 

metode analisis faktor, dimana hal ini dibuktikan dari penelitian Fridolin 

Walangara (2015), bahwa hasil penelitian ditemukan bahwa motivasi, 

minat, dukungan keluarga berpengaruh terhadap keputusan pelajar Sumba 

Timur Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi ke Jawa.  

Citra Perguruan Tinggi (brand image) berhubungan dengan persepsi, 

sikap, keyakinan dan preferensi masyarakat terhadap suatu 
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lembaga/institusi, persepsi yang terbentuk melalui merek akan 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian, penelitian yang 

dilakukan oleh Ely Corina Damanik (2016), mengatakan bahwa Motivasi 

dan Citra Perguruan Tinggi Berpengaruh Positif Terhadap Keputusan 

Mahasiswa Luar Pulau. Maka dari itu dilakukan suatu penelitian untuk 

mengidentifikasi pengaruh faktor minat, motivasi, dukungan orang tua, dan 

citra perguruan tinggi yang mempengaruhi keputusan pemilihan perguruan 

tinggi di Pulau Jawa. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh faktor minat, motivasi, dukungan orang tua dan 

citra perguruan tinggi yang mempengaruhi keputusan pemilihan 

perguruan tinggi di Pulau Jawa? 

2. Faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan 

pemilihan perguruan tinggi di Pulau Jawa?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Mengetahui pengaruh faktor minat, motivasi, dukungan orang tua 

dan citra perguruan tinggi yang mempengaruhi keputusan pemilihan 

perguruan tinggi di Pulau Jawa. 

2. Mengetahui faktor paling dominan yang mempengaruhi keputusan 

pemilihan perguruan tinggi di Pulau Jawa. 
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1.4. Batasan Masalah  

1. Penelitian dilakukan di SMA yang ada di Kalimantan Selatan, yang 

yang terdapat di 4 wilayah yaitu: Kabupaten Tabalong, Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah, Kota Bajarmasin dan Kota Banjarbaru. 

Responden merupakan siswa-siswi kelas XII yang terdiri dari 12 

SMA Negeri dan 3 SMA Swasta yang ingin melanjutkan 

Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Pulau Jawa. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

referensi bagi penelitian berikutnya, bagi penulis diharapkan dapat 

menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang lebih luas 

mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan perguruan tinggi 

di Pulau Jawa. 

 

 


