
I. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Perguruaii tinggi merupakan suatu lembaga yang menghasilkan jasa berupa 

pembekdaii ilmu pengetahuan dan proses belajar untuk menghasilkan para lulusan 

yang dapat bersaing di dunia kerja Suatu perguruan tinggi dikatakan memiliki 

kredibilitas yang baik, jika lulusannya dapat diserap oleh bursa tenaga kerja. Oleh 

karena itu, peningkatan kualitas baik dari segi institusi, staf akademis maupun staf 

pendukung lainnya harus dilakukan secara intensif agar perguruan tinggi dapat 

bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. (Gonga, dewey. petra ac. id) 

Universitas Widyatama melalui Widyatuma Development Program . 
magarahkan setiap program studi agar membentuk profil lulusan yang 

nerepresentasikan kompetensi yang kompetitif dan adaptif. Pendidikan bisnis, 

termasuk pendidikan manajemen dan pendidikan akuntansi, mulai banyak dikritik 
P 

karena kurang membekali mahasiswa-mahasiswa dengan keahlian-keahlian yang 

dibutuhkan di praktek. 

Kritikan tersebut dikarenakan cara mengajar pada bidang akuntansi atau 

bidang manajemen lebih banyak menekankan pada proses menghapalkan, tidak 

banyak menggunakan pengalaman di luar kelas, kurangnya memberikan keahlian 

berpikir yang cukup relevan kepada mahasiswa dan terlalu banyak lecturing 

(menekankan pada materi buku teks dan cara-cara pembelajaran konvensional 

lainnya). Belajar &an lebih bermakna j i b  mahmiswa mengalami apa yang 

dimahasiswainya, bukan mengetahuinya Oleh karena itu, pembelajaran yapg 

berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat 

pada jangka pendek tetapi gaga1 dalam membekali anak memecahkan persoalan 

dalam kehidupan jangka panjang. (Jogiyanto. www. kur td .  upi. ac. ld) 

Dalarn rangka membekali mahasiswa agar dapat memahami praktek di dunia 

kerja, Universitas Widyalarna khususnya Fakultas Bisnis dan Manajemen telah 

menyediakan fasilitas praktikum untuk mata kuliah inti. Walaupun fasilitas praktikum 

ini belum disertai alat-alat yang relevan dengan mata kuliah inti, tetapi hanya berupa 

modul yang berisi latihan-latihan soal untuk memberikan pemahaman dalam 

memecahkan kasus-kasus manajemen. Adapun praktikum yang diberikan di program 

studi Manajemen S-1 praMikurn Manajemen Pemasaran, pralmkum Manajemen 

Operasional, praktikum Manajemen Keuangan, dan praktikum Manajemen Sumber 

Daya Manusia. 



Melalui pengadaan mata kuliah praktikum ini tentunya program studi 

mempunyai harapan agar mahasiswa dapat memperoleh tambahm wawasan dan 

pengetahuan yang lebih jauh lagi dalam aplikasi bisnis. Untuk itu, fasilitas praktikum 

yang sudah ada hendaknya dapat memfasilitasi mahasiswa dalam pemilihan 

konsentrasi program studi, sehingga mahasiswa dapat memutuskan niatnya untuk 

mengambil konsentrasi tertentu sesuai dengan minatnya masing-masing dan sesuai 

dengan peluang yang ada di pasar tenaga kerja 

Saat ini profil lulusan Fakultas Bisnis dan Manajemen berdasarkan data yang 

diperoleh dari placement olfice bahwa profil lulusan jrang terserap di pasar tenaga 

kerja meliputi : 

Profil Lulusan Program Studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis & Manajemen R 

Universitas Widyatama Periode 2003-2007 

I Jumlah I Daya Serap Lulusan (dalam %) 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa profil lulusan Universitas 

Tahun 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Widyatama pada lima tahun terakhir secara umum yang banyak diserap dunia kerja 

adalah di bidang keuangan dan pemasaran Hal ini, dijadikan dasar oleh program studi 

Sumber : Bagian Marketing yang telah diolah 
Ket: *) bidang lainnya: supervisor, manajer area, adrninistrasi, studi lanjut, dan lain- 
lain serta yang belum beke rja. 

Lulusan 

52 
209 
191 
205 
117 

Manajemen S1 & D3, untuk melakukan perubahan kurikulum dengan bel-tumpu pada 

2 konsentrasi saja, yaitu pada bidang keuangan khususnya banking dan pasar modal, 

Bidang 
Keuangan 

9,6 
17,2 
16,2 
12,7 
12,O 

serta bidang pemasaran khususnya pada kompetensi riset pemasaran. Rencana 

perubahan konsentrasi pada program studi Manajemen tersebut disebabkan karena 

Bidang 
Operasi 

3,8 
3,8 
1,6 
3,9 
3,4 

dari hasil tres lulusan program studi S-1 Manajemen menunjukkan bahwa para 

lulusan tersebut 80% berkarir di bidang pemasaran. (Evaluasi diri program studi S-1 

Bidang 
Pemasaran 

8,0 
15,8 
17,3 
13,2 
5,1 

Manajemen, 2007). 

Dalam pelaksanaannya sarnpai saat ini perubahan kurikulum masih belum 

Bidang 
SDM 
15,4 
3,3 
2,6 
1 ,O 
0,9 

dilakukan kare~la perubahan kurikulum membutuhkan pertimbangan yang matang 

Wiraswasta 

0 
5,3 
3,l 
8,8 
1,7 

Lainnya*) 

63,2 
54,6 
59,2 
60,4 
76,9 



terutama berkaitan dengan niat mahasiswa dalam mengambil konsentrasi manajemen 

masih tersebar. Niat mahasiswa untuk mengambil konsentrasi tertentu dipengxuhi 

oleh beberapa faktor, yaitu: sikap terhadap perilaku tertentu (attitude toward 

behavior), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol keperilakuan yang 

dipersepsi (perceived behavioral control) (Zulganef, 2004). Kontrol keperilakuan 

yang dipersepsi adalah persepsi seseorang terhadap kemungkinan hambatan-hambatan 

yang akan dihadapi jika orang tersebut akan melaksanakar, niatnya Berdasarkzn teori 

tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa perilaku seseorang banyak dipengaruhi 

sikap terhadap perilaku tertentx, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang 

dipersepsi, karena ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan 

niat berperilaku. 

Dengan memaharni niat tersebut, maka dapat diperkirakan atau diprediksi 
P 

kemungkinan pengambilan konsentrasi tertentu yang didasarkan pengalaman mereka 

sewaktu mengarnbil mata kuliah praktikum manajemen Jika pengalainan mahasiswa 

dalam mengarnbil mata kuliah praktikurn manajemen keuangan ataupun manajemen 

pemasaran positif, maka kemungkinan besar mereka akan mengambil konsentrasi 

tersebut sebagai bidang keahlian mereka dalarn meniti karir di rnasa depan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang hendak ditelaah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang fasilitas praktikurn yang disediakan oleh 

program studi Manajemen S-1 ? 
{ 

2. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan praktikum Manajemen 

program studi Manajemen S-1 ? 

3. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang niat mengambil konsentrasi Manajemen 

program studi Manajemen S-1 

4. Apakah persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan praktikum Manajemen 

mempunyai hubungan dengan niat mahasiswa untuk mengambil konsentrasi 

bidang Manajemen ? 

Mengacu pada keempat masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis persepsi mahasiswa tentang fasilitas praktikum yang disediakan oleh 

program studi Manajemen S-1 

2. Menganalisis persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan prakhkum Manajemen 

program studi Manajemen S- 1 



3. Menganalisis persepsi mahasiswa tentang niat mengambil konsentrasi Manajemen 

program studi Manajemen S-1 

4. Menganalisis hubungan antara persepsi mahasiswa tentang fasilitas prahkum 

Manajemen dengan niat mahasiswa untuk mengambil konsentrasi bidang 

Manajemen 

Penetian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi : (1) teoritis, berupa 

pengujian tentang niat khususnya theory of planned behavior pada mahasiswa 

program studi Manajemen S-1; (2) pr&s, berupa pemahaman terhadap faktor-faktor 

yang mendasari niat mahasiswa untuk mengambil konsentrasi manajemen tertentu, 

sehingga dapat menjadi dasar bagi pihak lembaga dalaii memberikan fasilitas 

pendukung akadernik praktikum mata kuliah yang lebih relevan dengan dunia kerja 

guna meningkatkan daya saing lulusannya di pasar kerja, sehingga dapat menjadi 
P 

dasar untuk membuat rencana-rencana pengembangan kurikulum bagi lembaga. 

11. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS 

Untuk mewujudkan tercapainya keberhasilan pendidikan pada perguruan 

tinggi, banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti bakat dan minat siswa, 

daya dukung orang tua, kemarnpuan kerja dosen, fasilitas belajar mengajar, iklim 

kerja, dan sebagainya Fasilitas sebagai sarana yang disediakan oleh pendidikan 

tinggi untuk mencapai kualitas pengajaran, agar lulusannya dapat memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat bersaingan di pasar tenaga kerj a r 

2.1 Fasilitas di Perguruan Tinggi 

Suatu perguruan tinggi sebagai penyedia jasa pendidikan perlu 

melengkapi fasilitas pendidikannya agar dapat bersaing dengan perguruan 

tinggi lain. Fasilitas yang memadai akan mendukung pada proses belajar 

mengajar yang berkualitas. Kondisi ini akan menimbulkan semangat bagi 

dosen maupun mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

Fasilitas memegang peranan yang sangat penting sebagai daya tarik utama 

suatu Perguruan Tinggi. Fasilitas yang diberikan dapat mendukung pemahaman 

mahasiswa terhadap mata kuliah dan juga menunjukkan bonafiditas suatu Pergurutan 

Tinggi. Menurut Muhroji (2002 : 55) bahwa fasilitas sendiri dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan 

pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian 

menurut Sulastiyono (1999:27) bahwa fasilitas adalah penyediaan 
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perlengkapan-perlengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada para 

pemakai dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya atau kegiatankegiatannya, 

sehingga segala kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpmuhi dengan baik. 

Dan pe~lgertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas merupakan segala 

sesuatu berupa perlengkapan fisik yang memberikan ketnudahan dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan bagi para penggunanya, sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk 

memperlancar kegiatan organisasi dapat terpenuhi dengan baik. 

Fasilitas yang disediakan oleh Perguruan Tinggi merupakan sarana untuk 

bereksperimen yang dapat ditunjukkan dengan penyediaan sarana praktikum mata 

kuliah yang dapat mendukung pemahaman konseptual perkuliahan dengan prakteknya - 
di dunia ke rja, sehingga konsep belajar di Perguruan Tinggi tidak hanya mengajarkan 

ilmu secara teoritis tetapi juga diperkenalkan prakteknya Belajar merupakan proses 
? 

yang diubah melalui prosedur latihan. Menurut Rusyan (1999), belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalarn bentuk penguasaan, penggunaan, dan 

penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-nilai, pengetahuan dan kecakapan 

dasar yang terdapat dalarn berbagai bidang studi atau lebih luas lagi, dan berbagai 

aspek kehidupm atau pengaIaman. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang belajar adalah adanya 

keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai keahlian tertentu, sehingga 

mahasiswa akan berusaha mencari tahu untuk memenuhi akan dunia kerja h a m  

memberikan bekal yang memadai sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi. Hal i$ 

sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 

Peraturan Pemerintah No. 3011 990, bahwa : 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemarnpuan 

akadernik dda tau  professional yang dapat menerapkan, mengembangkan 

dantatau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dadatau 

kesenian dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional 

Berdasarkan kedua tujuan di atas, hendaknya semua Perguruan Tinggi bisa 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan melalui 

pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar, sehingga 

dapat meningkatkan mutu Perguruan Tinggi. Fasilitas yang memadai mampu 

menambah kesenangan dan meningkatkan semangat belajar bagi mahasiswa 
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