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A. LatarBelakangMasalah

Tuntutandariduniakerjasemakinberat,yangdibutuhkanolehduniakerja

adalahsumberdayamanusiayangberkualitas,baikdarisegiintelektual,moral,serta

keterampilanyangdimilikinya.Olehkarenaitu,tingkatpendidikanyangtinggisaja

belum dapatmenjaminseseorangditerimadalam duniakerja,namunmerekajuga

dituntut untuk memilikimoral,kreatifitas,serta keterampilan yang tinggidi

bidangnya.Haltersebutmerupakanbeberapapersyaratanyangdiperlukanuntuk

dapatditerimadiduniakerja,selainpersyaratan-persyaratankhususlainnyayang

disesuaikandenganjenispekerjaanyangditawarkan.1

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengahyangmencakuppendidikandiploma,sarjana,magister,spesialisdan

doktoryangdiselenggarakanolehperguruantinggi.Melaluilembagainimahasiswa

dididikuntukmenjadiseorangyangahli,profesionaldemisuatuilmuatausuatu

bidangkeilmuansertasanggupmengabdikannyagunakepentinganmasyarakatdan

bangsa.2

Saatinitelah banyakprogram pendidikan menarikyang ditawarkan oleh

perguruan tinggi.Namun calon mahasiswa harus bijak dalam memilih,karena

melanjutkanstudikeperguruantinggimerupakaninvestasijangkapanjanguntuk

masa yang akan datang.Banyak faktoryang harus dpertimbangkan sebelum

seorangcalonmahasiswamenjatuhkanpilihannyakepadasalahsatuperguruan

tinggiyangdiminati.Prosespengambilankeputusanmungkinakandimulaidengan

penetepan tujuan,mengembangkan alternatifdan akhirnya menentukan pilihan

terbaik.Sebagian orang mungkin melakukannya dengan cara spontan,tanpa

melalukanperencanaanterlebihdahulu.Adajugayangmemilihperguruantinggi

karena telah mengumpulkan informasidaripara alumniyang telah lebih dulu

memilihperguruantinggitersebut.

1TIM MKDK,BelajardanPembelajaran.(Semarang:IKIPSemarangPress,2000),h.2
2UUNo.20,TentangSistem PendidikanNasional(2003),Pasal19



Sekarangtelahbanyakjenisperguruantinggiyangdapatdipiliholehcalon

mahasiswamulaidariperguruantingginegerihinggaswastauntukmelanjutkan

pendidikan.Salahsatudariperguruantingginegeriyangsaatinidiminatiolehpara

calonmahasiswaadalahUniversitasIslam NegeriSumateraUtara.Perguruantinggi

inimemilikibeberapafakultasdanyangpalingdiminatiolehmahasiswasaatini

adalahFakultasEkonomidanBisnisIslam.

SejarahlahirnyaUINSumateraUtaramerupakanperjalananpanjangdarilahir

dandinamikalembagapendidikantinggiyangsebelumnyamasihberstatus‘institut’

yaituInstitutAgamaIslam Negeri(IAIN)SumateraUtara.Keinginanmengalihstatus

IAINSUmenjadisebuahUniversitasIslam Negeri(UIN)tentudidasariolehsemangat

yangmenggebuuntukmeningkatkankualitaspendidikandenganwidermandatedi

berbagaibidangdiSumateraUtarasecarakhusus,IndonesiadanAsiaTenggara

secaraumum.

Daritahun ketahun peminatekonomiIslam diUniversitasIslam Negeri

SumateraUtaramemangmenunjukkanpeningkatan.Menyahutiminatmasyarakat

yangditunjukkandenganmeningkatnyapendaftardiJurusanEkonomiIslam,maka

Universitas NegeriIslam mengajukan peningkatan status darijurusan menjadi

fakultastersendiridilingkunganUniversitasIslam NegeriSumateraUtaraMedan.

MakalahirlahFakultasEkonomidanBisnisIslam (FEBI)yangdiresmikanpadatahun

2013olehMenteriAgama.

Kehadiran Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam (FEBI)diharapkan dapat

menyahutikebutuhansumberdayamanusia(SDM)bidangekonomisyariahyang

terusmeningkatsetiaptahunnya.Kesenjanganyangterjadiantaraindustrikeuangan

syari’ahyangterusberkembangdenganketersediaanSDM syari’ahyangdirasa

masihsangatkurang,makapendidikanadalahcarayangpalingmasukakaluntuk

mengatasinya.DemikianjugadarisisikonstruksikeilmuanekonomiIslam yang

masihharusdiperkokoh. FEBIsangatseriusmenyiapkantenaga-tenagaperaktis

yangbisabekerjadiindustrikeuangansyari’ahdanmenyiapkanahliyangdiharapkan

dapatmembangun dan mengembangkan sisikeilmuan ekonomisyari’ah.Dari



tanganmerekalahnantinyaakanlahirpraktisi-praktisiekonomisyari’ahyangunggul.3

Berikut data jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam

UniversitasIslam NegeriSumateraUtaraJurusanEkonomiIslamtahun2015-2017.

Tabel1.1

JumlahDataMahasiswadiFakultasEkonomidanBisnisIslam UINSumater

Utara

No Tahun JumlahMahasiswa

1 2015 820

2 2016 701

3 2017 919

Jumlah 2440

Sumber:AbsensiKelas

Daridatayang diperoleh dapatdiketahuibahwajumlah mahasiswaFEBI

meningkatsetiap tahunnya.Halinimenyebabkan motivasimahasiswa dalam

memilihjurusandiFEBIsangattinggi.Setiapindividumempunyailatarbelakangyang

berebeda-beda,sehinggafaktor-faktormahasiswadalam memilihjurusanberbeda-

bedapula.Calonmahasiswatentuakanmemilihjurusantertentudenganharapan

jurusanyangdipilihnantinyaakandapatmenunjangprosespendidikandikemudian

hari dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Faktor-faktor yang harus

dipertimbangkandalam memilihjurusanadalahminatdanbakatyangadadalam diri

seseorang.Faktorlainnyaadalahbiaya,informasi,gurudapatdijadikansaranuntuk
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memilihjurusandiperguruantinggi,fasilitasdantenagapengajaryangdibutuhkan

mahasiswa.

Berdasarkanhasilwawancarapadatanggal25Agustus–20September2017

penelitikepadamahasiswa FakultasEkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam

NegeriSumateraUtarasalahsatunya menurutAyumahasiswaFakultasEkonomi

danBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtarajurusanEkonomiislam

semesterV mengatakanbahwasanyaiamasukkeFakultasEkonomidanBisnis

Islam UniversitasIslam NegeriSumateraUtaraJurusanEkonomiIslam karenaia

tidaklulusdiPTNlainnya.SedangkanmenurutImam mahasiswaFakultasEkonomi

danBisnisIslam JurusanPerbankanSyariahsemesterIIImengatakanbahwasannya

iamasukdiFakultasEkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumatera

Utara Jurusan Perbankan Syariah karena dorongan orang tua.MenurutAgik

mahasiswaFakultasEkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumatera

UtaraJurusanAsuaransiSyari’ahsemesterImengatakanbahwasannyaiamasukke

jurusanAsuransiSyari’ahkarenajurusaninimerupakanjurusanyangpalingdiminati

olehmahasiswa. MenurutDindamahasiswaFakultasEkonomidanBisnisIslam

UniversitasIslam NegeriSumateraUtaraJurusanAkuntansiSyari’ahsemesterVII

mengatakan bahwasannya ia masuk ke Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam

UniversitasIslam NegeriSumateraUtarakarenaiamelihatprospekperkembangan

ekonomiislam kedepannyaakanlebihbaiklagi,terbuktidenganbanyakinstansi

ataupunlembagakeuanganyangdulunyamasihberbasiskonvensionalkiniberubah

menjadisyariah.

Dalam prakteknyaadabeberapahalyangmempengaruhiprosespengambilan

keputusandalam memilihjurusan.Carapengambilankeputusansecaraindividuatau

kelompokdandengancaramengolahdataataudengancarapenilaian.Hasildari

wawancara diatas menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi

keputusanmahasiswadalam memilihjurusandiFakultasEkonomidanBisnisIslam.

Proses pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor



diantaranyafaktorbudaya,faktorsosial,faktorpribadidanfaktorpsikologi.4

Penelitianinidilakukanuntukmengetahuifaktor-faktoryangmempengaruhi

keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan.Halinidikarenakan jurusan di

Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam merupakan jurusan yang paling diminati

mahasiswa.

Berdasarakanuraianlatarbelakangdiataspenulistertarikuntukmelakukan

penelitian dengan judul“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEPUTUSAN MAHASISWA DALAM MEMILIH JURUSAN DIFAKULTAS EKONOMI

DANBISNISISLAM UNIVERSITASISLAM NEGERISUMATERAUTARA“

B. IdentifikasiMasalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas identifikasimasalah dalam

penelitianiniadalah:

1.Kesenjangan yang terjadiantara industrikeuangan syari’ah yang terus

berkembangdenganketersediaansumberdayamanusiasyari’ahyangdirasa

masihsangatkurang.

2.Banyak mahasiswa yang masuk Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam

UniversitasIslam NegeriSumateraUtaradisebabkankarenatidaklulusdi

PerguruanTinggiNegerilaindankarenadoronganorangtua.

3.BanyakmasyarakatyangtidakmengetahuitentangkeberadaanFEBIUINSU.

4.Faktor– faktoryang mempengaruhimahasiswa memilih jurusan pada

Perguruantinggisebagaitempatkuliahdiantaranya;faktorbudaya,faktor

sosial,faktorpribadisertafaktorpsikologis.

C. BatasanMasalah

Berdasarkanidentifikasimasalahdiatasmakapenelitimembatasimasalah

pada faktor-faktoryang mempengaruhikeputusan mahasiswa dalam memilih

4PhilipKotler,ManajemenPemasaran,(Jakarta:Erlangga,2000),h.23



jurusandiFakultasEkonomiBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtara.

D. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka penelitimerumuskan

masalahdalam penelitianinisebagaiberikut:

1.ApakahfaktorbudayaberpengaruhterhadappemilihanjurusandiFakultas

EkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtarasebagai

tempatkuliahdiPerguruanTinggi.

2.ApakahfaktorsosialberpengaruhterhadappemilihanjurusandiFakultas

Ekonomidan BisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtarasebagai

tempatkuliahdiPerguruanTinggi.

3.ApakahfaktorpribadiberpengaruhterhadappemilihanjurusandiFakultas

EkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtarasebagai

tempatkuliahdiPerguruanTinggi.

4.ApakahfaktorpsikologisberpengaruhterhadappemilihanjurusandiFakultas

EkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegariSumateraUtarasebagai

tempatkuliahdiPerguruanTinggi.

5.Apakah faktorbudaya,sosial,pribadidan psikologisberpengaruh secara

simultanterhadappemilihanjurusandiFakultasEkonomidanBisnisIslam

UniversitasIslam NegeriSumateraUtarasebagaitempatkuliahdiPerguruan

Tinggi.

E. TujuanPenelitian

Setelahmengetahuirumusanmasalahdiatasmakatujuanyangakandicapai

daripenelitianiniadalah:

1.Untukmengetahuipengaruhfaktorbudayaterhadap pemilihanjurusandi

FakultasEkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtara



sebagaitempatkuliahdiPerguruanTinggi.

2.Untuk mengetahuipengaruh faktorsosialterhadap pemilihan jurusan di

FakultasEkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtara

sebagaitempatkuliahdiPerguruanTinggi.

3.Untukmengetahuipengaruh faktorpribaditerhadap pemilihan jurusan di

FakultasEkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtara

sebagaitempatkuliahdiPerguruanTinggi.

4.Untukmengetahuipengaruhfaktorpsikologisterhadappemilihanjurusandi

FakultasEkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtara

sebagaitempatkuliahdiPerguruanTinggi.

5.Untukmengetahuipengaruh faktorbudaya,sosial,pribadidan psikologis

mempengaruhisecara simultan terhadap pemilihan jurusan diFakultas

EkonomidanBisnisIslam UniversitasIslam NegeriSumateraUtarasebagai

tempatkuliahdiPerguruanTinggi.

F. ManfaatPenelitian

Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatsebagaiberikut:

1.Bagipenulis,penelitianinimemberikanpengalamanbelajarsekaligussebagai

bahanmasukangunamenambahwawasanilmupengetahuan.

2.BagiUINSumateraUtara,hasilpenelitianinidapatdijadikansebagaiwahana

referensidanperbandinganpenelitianyangakandatang.




