
I. PENDAHULUAN 

Sebagaimarra ctiketahui era gbbalisasi actalah era persaingan mutu atrxa 

kualitas dari suatu produk Produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen. 

Begitu pula Perguruan Tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mum, yaitu 

bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan maupun 

pengembangan sumber daya manusia mampu memiliki keunggulan-keunggulan. 

Para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya 

rnengharapkan ilmu pengetahuan, gelar, keterampilan, pengalaman, keyakinan dan 

perilaku yang mampu bersaing di pasar global (Asmawi, 2005). 

Untuk memenuhi harapan mahasiswa, perguruan tinggi sehgai 

penyedia jasa pendidikan dituntut untuk mengutamakan kualitas proses 

pendidikan yang disampaikan kepada mahasiswa. Mengingat kualitas saat ini 

diibaratkan sebagai pendukung untuk masuk dalarn persaingan yang saakin 

ketat Adanya standarisasi masalah kualitas seperti adanya IS0 '9000 

mengharuskan setiap pelaku bisnis termasuk jasa pendidikan memiliki komitmen 

untuk melakukan perbaikan kualitas secara terus menerus, agar dapat bersaing 

dengan perguruan tinggi lainnya baik negeri maupun swasta. 

Sebagai perguruan tinggi swasta yang berorientasi pada mutu, 

Universitas Widyatama memiliki beberapa komitmen rnutu, yaitu: menerima calon 

rnahasiswa berpotensi, mendorong mahasiswa aktif dan kreatif, menyediakan 

fasilitas belajar mengajar yang memadai dan layanan administrasi yang 
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memuaskan pdanggan, mengadakan kerjasama dengan pihak eksternal, memilih 



staf pengajar yang berdedikasi dan berprestasi, menyajikan kurikulum yang 

dinamis sesuai perkembangan industri dan teknologi, dan . mengutamakan 

kepuasan pelanggan, sesuai visi, misi serta kebijakan mutu dan sasaran mutu 

[www.widy&ama.acid). Untuk menyeleksi calon mahasiswa yang berpotensi 

tersebut, setiap tahunnya Universitas Widyatama menyelenggarakan Ujian 

Saringan Masuk (USM) yang diadakan dalam tiga gelombang. Beberapa Mata Ujian 
. . 

dalam USM mdiputi: Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Peng-huan 

Ekonomi, Pengetahuan Komputer, serta Teknologi dan Budaya. Dengan sistey 

yang baik diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang memiliki prestasi yang baik 

pula. Warnun harapan tersebut tidak sdamanya dapat dicapai mengingat untuk 

menghasilkan mutu lulusan yang baik sebaiknya diawali dengan penyeleksian 

calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang cukup baik Hal ihi antara 

lain dapat dilihat dari Niiai Ujian Nasianal dan hasil Ujian Saringan Masuk 

Apabila proses awal sudah cukup sesuai dengan standar mutu,yang 

ditetapkan maka diharapkan prestasi akademik yang diharapkan pada semester- 

semester pertama bisa memenuhi harapan fakultas. Namun jika proses 

penyeleksian kurang sesuai dengan standar maka kemungkinan yang terjadi 

adalah rendahnya nilai prestasi akademik yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi 

Kurnulatif. Berdasarkan data di bagian Akademik pada tahun 2008, terdapat 

sekitar 22% mahasiswa Program Studi Manajeman memiliki IPK kurang dari 2,OO. 

Banyaknya mahasiswa yang memiliki IPK kurang memadai ini dapat menjadi 

kendala dalarn pencapaian salah satu sasaran mutu ~nive&itas Widyatama, yaitu 

sekurang-kurangnya 75% mahasiswa dapat Iulus tepat waktu dengan prestasi 
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yang memuaskan (IPK minimum 2,75). Peocapaian sasaran mutu tersebut dalaxn 

kurun waktu dua tahun terakhir ini menunjukan bahwa Iulusan yang tepat waktu 

dengan prestasi memuaskan baru mencapai 62,5% (www.widyatama.ac.id). 

Pada penyelenggaraan Ujian Saringan Masuk (USM) sebenarnya terdapat 

banyak informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi IPK mahasiswa dan 

juga untuk mengidentifikasi mahasiswa yang beresiko memiliki prestasi akademik 

yang rendah (Curtis et al, 2007). Pendapat ini tidak jauh berbeda d e n p  yang 

dinyatakan oIeh Green (20081. Semakin dini perguruan tinggi mengetahui , 

mahasiswa yang beresiko ini, akan semaikin baik pula perguruan tinggi tersebut 

rnengupayakan pdayanan bagi mereka. Dengan dernikian dapat diharapkan 

mereka mampu memperoleh IPK yang cukup baik pada tahun pertama. Hal ini 

dapat berperan penting dalam menentukan keberlangsungan studi mahasiswa 

(Bareto, 2005). 

Beberapa &&or yang diperkirakan dapat mernpengaruhi IPK mahasiswa 

diungkapkan beberapa peneliti. Sasaki (2009), Green (2008), Astin (dalam Purdie, 

2007), dan Bareto (2007) menyimpulkan bahwa nilai akademik pada tingkat 

pendidikan sebelumnya (Sekolah Menengah Atas/SMA] memiliki hubungan 

dengan IPK mahasiswa. Faktor lain yang turut mempengaruhi IPK adalah nilai 

ujian masuk sebagaimana yang dinyatakan oleg Purdie (2007), Smriti (2006) dan 

Bareto (ZOOS]. Selain itu Nilai Matematika juga rnerupakan faktor yang 

menentukan karena Matematika merupakan "kunci pengetahuan" bagi 
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pengetahuan-pengetahuan lainnya. Bareto (2005) yang mengkaji tentang profil 



mahasiswa pada tahun pcrtama, mengungkapkan pula gender dan tipe sekolah 

[negeri/swasta] dapat memiliki hubungan dengan IPK mahasiswa. 

Prestasi akademik mahasiswa dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain 

motivasi balajar, terdapat faktordfaktor lain yang berhubungan dengan prestasi 

mahasiswa. Menurut Astin (dalam Purdie, 20071, nilai atau prestasi pada tingkat 

pendidikan sebelumnya (Sekolah Menengah Atas/SMA) dan nilai ujian masuk 

merupakan karakteristik yang berhubungan , dengan prestasi akademik 

mahasiswa. Bareto (20051 yang mengkaji tentang profil mahasiswa pada tahun 

pertama, menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa, antara 

lain gender, tipe sekolah SMA (negeri atau swasta), skor ujian masuk (Matematika 

dan Bahasa), dan prestasi akademik di SMA. 

Informasi yang diperoleh pada pendaftaran calon mahasiswa telah 

banyak diguna'mn untuk r n e m p d k s i  keberhasilan akademik mahasiswa. Selain 

itu informasi pada saat pendaftaran tersebut dapat dievaluasi untuk menibantu 

dalam mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa yang beresiko memiliki prestasi 

akademik yang rendah (Curtis et  al, 2007). Menurut Green et al. (2003), 

karakteristik calon mahasiswa dapat digunakan untuk memprediksi prestasi 

akademik mereka pada tahun pertama. Model regresi yang diperoleh dapat 

memudahkan institusi rnengambil keputusan ketika menyeleksi calon-calon 

mahasiswa dalam ujian masuk Bareto (2005) juga menyatakan pentingnya 

peranan prestasi akademik tahun pertama Dalam penelitiannya antara lain 
t 

disimpulkan bahwa satu ukuran yang paling urnurn untuk mengevaluasi 

keberlangsungan studi mahasiswa adalah prestasi akademik tahun pertama. 



Berdasarkan uraian di atas pada penelitian ini akan difokuskan untuk 

' mengetahui Pengaruh Nilai Ujian Nasional, Nilai Ujian Saringan Masuk dan Gender 
. .. - - 

terhadap 1ndeks Prestasi ~umulatif ~ahas iswa Tahun ~er tama Universitas 

Widyatama. 

1.1. ldentifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

perrnasalahan yang dapat dikernukakan dalam penelitian ini adalah : 
D 

1. Apakah nilai Ujian Nasional memiliki pengaruh terhadap IPK mahasiswa tahun 

pertama Universitas Widyatama? 

2. Apakah nilai akhir Ujian Saringan Masuk (USM] memiliki pengaruh terhadap 
.. 

IPK mahasiswa tahun pertama Universitas Widyatama? 

3. Apakah gender memiliki pengaruh terhadap IPK mahasiswa tahun pertama 

Universitas Widyatama? 
I' 

4. Apakah nilai Matematika USM memiliki pengaruh terhadap IPK mahasiswa 

tahun pertama Universitas Widyatama? 

1.2. Tujuan PeneIitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut I 

1. Untuk menganalisis pengaruh nilai Ujian Nasional terhadap IPK mahasiswa 

tahun pertama Unlveraitas Widyatama. 

2. Untuk menganalisis pengaruh nilai akhir Ujian s2ringan Masuk (USM) 

terhadap IPK mahasiswa tahun pertarna Universitas Widyatama? 



3. Untuk menganalisis pengaruh gender terhadap IPK mahasiswa tahun pertama 

Universitas Widyatama. 

4. Untuk menganalisis pengaruh nilai Matematika USM terhadap IPK mahasiswa 

, ' tahun pertama Universitas Widyatama. 

Penelitian ini dibatasi pada mahasiswa Angkatan 2008 Program Studi 

S l  Manajemen - FBM dan Program Studi S1 Akuntansi - FE. Pertama, karena IPK 

mereka saat ini merupakan IPK yang diperoleh selama tahun pertama. Kedua, 
D 

persentase mahasiswa Program Studi S1 Manajemen dan Program litudi S1 

Akuntansi jauh lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa program studi 

lainnya. 

-. 

1.3. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi : 

1. Universitas Widyatama, dapat memberikan sumbangan pemikiran atau 

pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

terutama da!am penerimaan calon mahasiswa baru. 

2. Pihak lain, diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut, 

yang berkaitan dengan masukan mengenai karakteristik mahasiswa baru dan 

Indeks Prestasi Akademik mahasiswa. 


