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ABSTRAK 

BENI KURNIAWAN. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Calon 

Mahasiswa Memilih IPB Menggunakan Model Persamaan Struktural. Dibimbing 

oleh BUDI SUHARJO dan NGAKAN KOMANG KUTHA ARDANA. 
 

Banyak faktor diduga memengaruhi minat calon mahasiswa memilih IPB 

sebagai tempat belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

tersebut. Model persamaan struktural (MPS) digunakan untuk mencari jawaban 

atas tujuan penelitian tersebut. 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 mahasiswa 

dari program sarjana IPB yang  mendaftar tahun 2009 hingga 2012. Jumlah 

responden ditentukan berdasarkan quota sampling sesuai jumlah mahasiswa tiap 

fakultas. Pemilihan respoden dilakukan melalui purposive sampling. 

Berdasarkan faktor-faktor yang dikaji, seperti faktor layanan pendidikan, 

biaya, fasilitas, sumber daya manusia (SDM), kelompok referensi, dan motivasi. 

Hasil dari MPS menunjukkan bahwa, Motivasi merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap minat calon mahasiswa dalam memilih IPB. 

 

Kata kunci: quota sampling, purposive sampling, MPS 

 

ABSTRACT 

 

BENI KURNIAWAN. Analysis of Factors Affecting Students  to Choose IPB 

Using Structural Equation Models. Supervised by BUDI SUHARJO and 

NGAKAN KOMANG KUTHA ARDANA. 
 

 

There are many factors thought to affect the interests of prospective students 

choose IPB. On this basis, this study aims to determine what factors are affecting 

students in choosing IPB. Structural equation model (SEM) is used to find the 

answers to the research objectives. 

Respondents were used in this research were 100 in the undergraduate 

students of IPB registered in the period 2009 - 2012. The number of respondents 

is determined based on quota sampling according to the number of students in 

each faculty. Selection of respondents were done through purposive sampling. 

The factors that were examined were education services, costs, facilities, 

human resources (HR), the reference group, and motivation. The results of MPS 

showed that, the motivation is the most influential factor on students interest to 

choose IPB. 

 

Keywords: quota sampling, purposive sampling, SEM 
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PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan lembaga jasa pendidikan yang menjadi sarana 

dalam mempersiapkan calon mahasiswa menuju dunia nyata. Perkembangan 

zaman yang semakin maju telah meningkatkan kebutuhan masyarakat akan 

pentingnya pendidikan tinggi yang berkualitas. Di Indonesia keberadaan 

perguruan tinggi yang berkualitas masih relatif sedikit sehingga berdampak pada 

terbatasnya daya tampung, sehingga persaingan menuju perguruan tinggi 

berkualitas tesebut semakin ketat.  

Perguruan tinggi digolongkan menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri 

(PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Untuk menyeleksi calon mahasiswa 

terdapat beberapa jalur masuk perguruan tinggi yakni, SNMPTN (Undangan), 

SBMPTN, ujian talenta mandiri, dan jalur prestasi untuk PTN. Sedangkan untuk 

PTS ada ujian masuk yang sesuai dengan kebijakan perguruan tingginya. Dengan 

tersedianya jalur masuk tersebut para calon mahasiswa dapat memilih perguruan 

mana saja yang akan menjadi tujuannya. IPB sebagai salah satu PTN memiliki 

jalur masuk seperti di atas dengan proporsi yang diterima masing-masing adalah 

SNMPTN (Undangan) 66%, SBMPTN 19%, UTMI 9%, dan BUD 6% dengan 

total mahaiswa 3487 dalam satu angkatan pada tahun 2012. Ini menunjukkan 

bahwa 66% mahasiswa IPB bersaing dengan menggunakan nilai rapor SMA. Hal 

ini cukup memudahkan bagi para calon mahasiswa karena tidak memerlukan tes 

lanjutan. 

 Dalam memilih perguruan tinggi tempat studi lanjut banyak aspek yang 

menjadi pertimbangan calon mahasiswa atau orang tua, seperti citra perguruan 

tinggi, lokasi, biaya, promosi dan fasilitas (Alma 2011). Faktor biaya bisa  

menjadi pertimbangan utama dalam memilih perguruan tinggi. Tidak kalah 

pentingnya lingkungan sosial juga cukup berpengaruh terhadap pemilihan 

perguruan tinggi. 

Lokasi perguruan tinggi akan berpengaruh pada calon mahasiswa. Calon 

mahasiswa akan memilih perguruan tinggi yang berlokasi di kota-kota besar, 

karena memiliki akses yang lebih baik. Fasilitas perguruan tinggi juga memegang 

peranan penting dalam pemilihan, karena perguruan tinggi yang memiliki fasilitas 

baik, akademik yang  berkualitas, dan tersedianya program studi yang baik akan 

menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa dan orang tua. 

Sementara itu reputasi dari perguruan tinggi akan berbanding lurus dengan 

minat calon mahasiswanya, jadi semakin baik reputasinya semakin tinggi pula 

minat calon mahasiswanya. Kesempatan bekerja yang luas juga menjadi faktor 

penting dalam pemilihan perguruan tinggi dan hal ini dapat dilihat dari profesi 

lulusan (alumni). Referensi juga cukup berperan dalam pemilihan perguruan 

tinggi. Hal ini biasanya didapat dari guru, kakak kelas, iklan, dan keluarga yang 

sudah menjadi mahasiswa.  
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IPB merupakan salah satu perguruan tinggi yang menjadi tujuan bagi calon 

mahasiswa di Indonesia. Namun berbeda dengan beberapa dekade sebelumnya, 

jumlah peminat dari wilayah cenderung mengalami penurunan. Salah satu 

penyebabnya adalah tumbuhnya perguruan tinggi-perguruan tinggi lokal sehingga 

mengurangi minat calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi di IPB. 

 

 

Perumusan Masalah 

Banyak faktor yang memengaruhi calon mahasiswa dalam memilih IPB 

sebagai tempat melanjutkan studi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal 

(push factor) dan faktor eksternal (pull factor). Setiap mahasiswa tentunya 

memiliki faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebab dalam menentukan 

perguruan tinggi untuk melanjutkan studi. Permasalahan tersebutlah yang perlu 

diketahui, apa yang menjadi penyebab calon mahasiswa memilih IPB. Hal ini 

sangat penting untuk diteliti guna meningkatkan minat dari calon mahasiswa 

dalam melanjutkan studi ke IPB. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan karya tulis ini ialah: 

1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi calon mahasiswa memilih 

IPB. 

2 membangun model struktural yang menjelaskan kausalitas antara faktor-faktor 

yang memengaruhi calon mahasiswa memilih IPB. 

3 menduga koefisien model dengan menggunakan program Lisrel untuk 

mengetahui besarnya kontribusi faktor-faktor terhadap minat calon mahasiswa 

dalam memilih IPB. 

 

 

LANDASAN TEORI 

Definisi 1. Peubah Eksogen dan Peubah Endogen 

Peubah eksogen adalah peubah yang berperan hanya sebagai penduga untuk 

peubah lain di dalam model. Di dalam diagram jalur, peubah eksogen tidak 

memiliki  tanda panah yang mengarah kepadanya dan tidak dapat diprediksi oleh 

peubah lain. Peubah endogen adalah peubah takbebas yang minimal memiliki satu 

hubungan sebab akibat. Di dalam diagram jalur, ditandai dengan satu atau lebih 

tanda panah yang mengarah kepadanya (Hair et al. 1995). 

 

Definisi 2. Peubah Laten 

Peubah laten adalah peubah yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi 

dapat diukur menggunakan satu atau lebih peubah (indikator). Misalnya, sikap 

seseorang tidak dapat diukur secara tepat. Tetapi dengan menanyakan beberapa 

pertanyaan kita dapat menilai banyak aspek dari sikap seseorang. Jawaban setiap 



3 

 

pertanyaan dapat memberikan kelayakan yang akurat untuk mengukur peubah 

laten (sikap) dari setiap individu (Hair et al. 1995). 

 

Definisi 3. Peubah Indikator 

Indikator adalah nilai pengamatan (manifest variable) yang digunakan untuk 

menghitung konsep atau peubah laten yang tidak dapat diukur secara langsung 

(Hair et al. 1995). 

 

Definisi 4. Model Persamaan Struktural 

Model persamaan struktural adalah suatu model gabungan dari analisis 

faktor dan regresi berganda yang dapat digunakan untuk menguji serangkaian 

hubungan dependen yang terdiri dari beberapa struktur secara serentak. 

Model persamaan struktural terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah 

model struktural, bagian kedua adalah model pengukuran (Hair et al. 1995). 

 

Model Struktural 

Model struktural menggambarkan hubungan antara peubah laten eksogen 

dan endogen. Model persamaan struktural dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝜼 = 𝚩𝜼 + 𝚪𝝃 + 𝜻       (1) 

atau dapat ditulis sebagai berikut: 

𝜼 − 𝐁𝜼 = Г𝝃 + 𝜻  

(𝐈 − 𝐁)𝜼 = Г𝝃 + 𝜻 

𝛃𝜼 = Г𝝃 + 𝜻 
dengan : 

𝛃 =  (𝐈 − 𝐁) 
𝜼 = vektor peubah laten endogen berukuran 𝑚 × 1, 

𝝃 = vektor peubah laten eksogen berukuran 𝑛 × 1, 

𝛃 = matriks koefisien dari 𝜼 berukuran 𝑚 × 𝑚, 

Г = matriks koefisien dari 𝝃 berukuran 𝑚 × 𝑛, 

𝜻 = vektor kesalahan berukuran 𝑚 × 1, 

𝐈 = matriks identitas berukuran 𝑚 × 𝑚. 

 

Dengan asumsi bahwa 𝝃 dan 𝜻 tidak saling berhubungan. β merupakan 

matriks nonsingular. 

Bentuk dari vektor-vektor di atas adalah sebagai berikut: 

 𝝃 = (

𝜉1

𝜉2

⋮
𝜉𝑛

),  𝜻 = (

휁1

휁2

⋮
휁𝑚

),  𝜼 = (

휂1
휂2

⋮
휂𝑚

), 

 Г = (

𝛾11 𝛾12

𝛾21 𝛾22
⋯

𝛾1𝑛

𝛾2𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝛾𝑚1 𝛾𝑚2 ⋯ 𝛾𝑚𝑛

) , 𝜷 = (

𝛽11 𝛽12

𝛽21 𝛽22
⋯

𝛽1𝑚

𝛽2𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝛽𝑚1 𝛽𝑚2 ⋯ 𝛽𝑚𝑚

). 

Untuk dapat mengestimasi  seluruh parameter yang ada pada model  (1), 

dalam proses perhitungannya diperlukan matriks kovarians dari model. Matriks 

kovarians dari model (1) adalah 

 𝜮(𝜽) = [
𝜮𝜼𝜼(𝜽) 𝜮𝜼𝝃(𝜽)

𝜮𝝃𝜼(𝜽) 𝜮𝝃𝝃(𝜽)
] 
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Matriks kovarians antar peubah laten eksogen ditulis sebagai: 

 𝜮𝝃𝝃(𝜽) = 𝐸(𝝃𝝃𝑇) 

               = 𝝓 
dengan 𝝓 adalah matriks berukuran 𝑛 × 𝑛. 

Matriks kovarians antar peubah laten endogen ditulis sebagai 𝝍: 

dengan 𝝍 = 𝐸(𝜻𝜻𝑇) 

 

𝜮𝜂𝜂(𝜽) = 𝐸(𝜼𝜼𝑇) 

= 𝐸((𝜷−1Г𝝃 + 𝜷−1𝜻)(𝜷−1Г𝝃 + 𝜷−1𝜻)𝑇) 

= 𝐸(𝜷−1Г𝝃𝝃𝑇Г𝑇𝜷−1𝑇
+ 𝜷−1𝜻𝝃𝑇Г𝑇𝜷−1𝑇

+ 𝜷−1Г𝝃𝜻𝑇𝜷−1𝑇
+ 𝜷−1𝜻𝜻𝑇𝜷−1𝑇

) 

= 𝜷−1Г𝐸(𝝃𝝃𝑇)Г𝑇𝜷−1𝑇
+ 𝜷−1𝐸(𝜻𝝃𝑇)Г𝑇𝜷−1𝑇

 

 +𝜷−1Г𝐸(𝝃𝜻𝑇)𝜷−1𝑇
+ 𝜷−1𝐸(𝜻𝜻𝑇)𝜷−1𝑇

 

= 𝜷−1Г𝝓Г𝑇𝜷−1𝑇
+ 𝟎 + 𝟎 + 𝜷−1𝝍𝜷−1𝑇

 

= 𝜷−1Г𝝓Г𝑇𝜷−1𝑇
+ 𝜷−1𝝍𝜷−1𝑇

 

= 𝜷−1[Г𝝓Г𝑇 + 𝝍]𝜷−1𝑇
 

Matriks kovarians antar peubah laten endogen dan peubah laten eksogen (𝜮𝜂𝜉(휃) 

dan Σξη(θ)) adalah sebagai berikut: 

𝜮𝜼𝝃(𝜽)  = 𝐸(𝜼𝝃𝑇) 

= 𝐸((𝜷−1Г𝝃 + 𝜷−1𝜻)𝝃𝑇) 
= 𝐸(𝜷−1Г𝝃𝝃𝑇 + 𝜷−1𝜻𝝃𝑇) 
= 𝜷−1Г𝐸(𝝃𝝃𝑇) + 𝜷−1𝐸(𝜻𝝃𝑇) 
= 𝜷−1Г𝝓 +  𝟎 
= 𝜷−1Г𝝓 

𝜮𝝃𝜼(𝜽)  = 𝐸(𝝃𝜼𝑇) 

= 𝐸(𝝃(𝜷−1Г𝝃 + 𝜷−1𝜻)𝑇) 

= 𝐸(𝝃𝝃𝑇Г𝑇𝜷−1𝑇
+ 𝝃𝜻𝑇𝜷−1𝑇

) 

= 𝐸(𝝃𝝃𝑇)Г𝑇𝜷−1𝑇
+ 𝐸(𝝃𝜻𝑇) 𝜷−1𝑇

 

= 𝝓Г𝑇𝜷−1𝑇
+ 𝟎 

= 𝝓Г𝑇𝜷−1𝑇
 

Jadi, matriks kovarians dari model (1) adalah sebagai berikut: 

𝜮(휃) = [
𝜷−1[Г𝝓Г𝑇 + 𝝍]𝜷−1𝑇

𝜷−1Г𝝓

𝝓Г𝑇𝜷−1𝑇
𝝓

]. 

Model Pengukuran 

 

Menurut Dillon dan Goldstein (1984) model pengukuran dapat digambarkan 

oleh dua persamaan, yang menentukan hubungan antara peubah laten endogen 

dengan peubah indikator dan antara peubah eksogen dengan peubah indikator 

secara berturut-turut. 

Model persamaan pengukuran untuk peubah indikator eksogen dituliskan 

sebagai berikut: 
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𝒙 = 𝜦𝒙𝝃 + 𝜹        (2) 

dengan: 

x = vektor indikator bagi peubah laten eksogen berukuran 𝑞 × 1, 

δ = vektor kesalahan pengukuran dalam x berukuran 𝑞 × 1, 

𝜦𝑥 = matriks koefisien regresi atau loading dari x terhadap peubah eksogen laten 

𝝃 berukuran 𝑞 × 𝑛, 

𝝃 = vektor dari peubah laten eksogen berukuran 𝑛 × 1. 

Sedangkan model persamaan pengukuran untuk peubah indikator endogen 

dituliskan sebagai berikut: 

 𝒚 = 𝜦𝒚𝜼 + 𝜺        (3) 

dengan: 

y = vektor indikator bagi peubah laten endogen berukuran 𝑝 × 1, 

Λy = matriks koefisien regresi atau loading dari 𝑦 terhadap peubah endogen laten 

휂  berukuran 𝑝 × 𝑚, 

𝜺 = vektor kesalahan pengukuran dalam y berukuran 𝑝 × 1, 

η = vektor dari peubah laten endogen berukuran 𝑚 × 1. 

 Bentuk vektor-vektor di atas adalah sebagai berikut: 

𝜦𝑥 = (

𝜆11 𝜆12

𝜆21 𝜆22
⋯

𝜆1𝑛

𝜆2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜆𝑞1 𝜆𝑞2 ⋯ 𝜆𝑞𝑛

),  𝜦𝑦 = (

𝜆11 𝜆12

𝜆21 𝜆22
⋯

𝜆1𝑚

𝜆2𝑚

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜆𝑝1 𝜆𝑝2 ⋯ 𝜆𝑝𝑚

), 

 

𝝃 = (

𝜉1

𝜉2

⋮
𝜉𝑛

), 𝜼 = (

휂1
휂2

⋮
휂𝑚

) ,   𝜹 = (

𝛿1

𝛿2

⋮
𝛿𝑞

) ,   𝜺 = (

휀1
휀2

⋮
휀𝑝

),𝒙 = (

𝑥1
𝑥2

⋮
𝑥𝑞

),𝒚 = (

𝑦1
𝑦2

⋮
𝑦𝑝

). 

Untuk dapat mengestimasi seluruh parameter yang ada pada model (2) dan 

(3),dalam proses perhitungannya diperlukan matriks kovarians dari model. 

Matriks kovarians (𝜮(𝜽)) dari model (2) dan (3) adalah: 

 𝜮(𝜽) = [
𝜮𝑦𝑦(𝜽) 𝜮𝑦𝑥(𝜽)

𝜮𝑥𝑦(𝜽) 𝜮𝑥𝑥(𝜽)
] 

Matriks kovarians antar indikator dari peubah laten eksogen (𝜮𝑥𝑥(𝜽)) dituliskan 

sebagai berikut: 

𝜮𝑥𝑥(𝜽) = 𝐸(𝒙𝒙𝑇) 

= 𝐸((𝜦𝑥𝝃 + 𝜹)( 𝜦𝒙𝝃 + 𝜹)𝑇) 

= 𝐸(𝜦𝑥𝝃𝝃𝑇𝜦𝑥
𝑇 + 𝜦𝑥𝝃𝜹𝑇 + 𝜹𝝃𝜦𝑥

𝑇 + 𝜹𝜹𝑇) 

= 𝜦𝑥𝐸(𝝃𝝃𝑇)𝜦𝑥
𝑇 + 𝜦𝑥𝐸(𝝃𝜹𝑇) + 𝐸(𝜹𝝃)𝜦𝑥

𝑇 + 𝐸(𝜹𝜹𝑇) 
= 𝜦𝑥𝝓 𝜦𝑇

𝑥 + 𝟎 + 𝟎 + 𝜣𝛿 

= 𝜦𝑥𝝓 𝜦𝑇
𝑥 + 𝜣𝛿 

dengan 𝜣𝜹 = 𝑬(𝜹𝜹𝑇), yaitu matriks kovarians berukuran 𝑞 𝑥 𝑞. 

𝜮𝑦𝑦(𝜽) = 𝐸(𝒚𝒚𝑇)  

= 𝐸((𝜦𝑦𝜼 + 𝜺)(𝜦𝑦𝜼 + 𝜺)𝑇) 

= 𝐸(𝜦𝑦𝜼𝜼𝑇𝜦𝑦
𝑇 + 𝜦𝒚𝜼𝜺𝑇 + 𝜺𝜼𝑇𝜦𝑦

𝑇 + 𝜺𝜺𝑇) 

= 𝜦𝑦𝐸(𝜼𝜼𝑇)𝜦𝑦
𝑇 + 𝜦𝒚𝐸(𝜼𝜺𝑇) + 𝐸(𝜺𝜼)𝜦𝑦

𝑇 + 𝐸(𝜺𝜺𝑇) 

= 𝜦𝑦𝜷−1[Г𝝓Г𝑇 + 𝝍]𝜷−1𝑇
𝜦𝑦

𝑇 + 𝟎 + 𝟎 + 𝜣  
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= 𝜦𝑦𝜷−1[Г𝝓Г𝑇 + 𝝍]𝜷−1𝑇
𝜦𝑦

𝑇 + 𝜣𝜺 

dengan 𝜣𝜺 = E(𝜺𝜺𝑇), yaitu matriks kovarians berukuran 𝑝 × 𝑝. 

𝜮𝑥𝑦(𝜽)  = 𝐸(𝒙𝒚𝑇)  

= 𝐸((𝜦𝑥𝝃 + 𝜹)(𝜦𝑦𝜼 + 𝜺)𝑇) 

= 𝐸(𝜦𝑥𝝃𝜼𝑇𝜦𝑦
𝑇 + 𝜦𝑥𝝃𝜺𝑇 + 𝜹𝜼𝑇𝜦𝑦

𝑇 + 𝜹𝜺𝑇) 

= 𝜦𝑥𝐸(𝝃𝜼𝑇)𝜦𝑦
𝑇 + 𝜦𝑥𝐸(𝝃𝜺𝑇) + 𝐸(𝜹𝜼𝑇)𝜦𝑦

𝑇 + 𝐸(𝜹𝜺𝑇) 

= 𝜦𝑥𝝓Г𝑇𝜷−𝟏𝑇
𝜦𝑦

𝑇 + 𝟎 + 𝟎 + 𝟎 

= 𝜦𝑥𝝓Г𝑇𝜷−𝟏𝑇
𝜦𝑦

𝑇
 

𝜮𝑦𝑥(𝜽)  = 𝐸(𝒚𝒙𝑇)  

= 𝐸((𝜦𝑦𝜼 + 𝜺)(𝜦𝑥𝝃 + 𝜹)𝑇) 

= 𝐸(𝜦𝑦𝜼𝝃 𝑇𝜦𝑥
𝑇 + 𝜦𝑦𝜼𝜹𝑇 + 𝜺𝝃𝑇𝜦𝑥

𝑇 + 𝜺𝜹𝑇) 

= 𝜦𝑦𝐸(𝜼𝝃 𝑇)𝜦𝑥
𝑇 + 𝜦𝑦𝐸(𝜼𝜹𝑇) + 𝐸(𝜺𝝃𝑇)𝜦𝑥

𝑇 + 𝐸(𝜺𝜹𝑇) 

= 𝜦𝑦𝜷−1Г𝝓 𝜦𝑥
𝑇 + 𝟎 + 𝟎 + 𝟎 

= 𝜦𝑦𝜷−1Г𝝓 𝜦𝑥
𝑇 

Jadi, matriks kovarians dari model (2) dan (3) adalah sebagai berikut: 

𝜮(𝜽) = [
𝜦𝑦𝜷−1[Г𝝓Г𝑇 + 𝝍]𝜷−1𝑇

𝜦𝑦
𝑇 + 𝜣𝜺 𝜦𝑦𝜷−1Г𝝓𝜦𝑥

𝑇

𝜦𝑥𝝓Г𝑇𝜷−1𝑇
𝜦𝑦

𝑇 𝜦𝑥𝝓 𝜦𝑥
𝑇 + 𝜣𝒃

]. 

Definisi 5. Construct Reliability 

Validitas digunakan untuk mengetahui tingkat keakuratan dari indikator 

dalam menggali informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur kekonsistenan dari peubah 

indikator, yang menggambarkan derajat “indikasi” dari peubah laten. Untuk 

menduga nilai reliabilitas masing-masing peubah laten digunakan nilai construct 

reliability, koefisien ini menekankan pada seberapa jauh indikator ukur 

merefleksikan faktor laten yang disusun dan untuk perhitungannya dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
(∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 + ∑ 𝑒𝑖
 

dengan standardized loading adalah hasil pendugaan parameter, dan 𝑒𝑖 adalah 

galat pengukuran dari setiap indikator. Galat pengukuran didapatkan dari 1.0 

dikurangi dengan reliabilitas dari indikator, yang merupakan kuadrat dari 

indikator standardized loading. Reliabilitas indikator secara umum harus lebih 

dari 0.70 (Hair et al, 1995). 

 

Definisi 6. Variance Extracted 

Variance Extracted merupakan koefisien yang menggambarkan 

interkorelasi internal yaitu korelasi antar indikator di dalam model, koefisien ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =
(∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

2
)

(∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔
2

) + ∑ 𝑒𝑖
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rumus ini mirip dengan rumus reliability tetapi berbeda yaitu pada standardized 

loading dikuadratkan dahulu sebelum dijumlahkan. Dianjurkan agar variance 

extracted harus lebih dari 0.50 untuk setiap peubah (Hair et al, 1995). 

 

Definisi 7. Skala Pengukuran 

Berdasarkan skala pengukuranya peubah dapat dikategorikan menjadi empat 

yaitu peubah berskala nominal, ordinal, selang dan rasio. 

SkalaNominal 

Angka-angka yang disajikan pada skala nominal hanya sebagai nama 

penggolongan. Angka tersebut tidak mengukur besaran tetapi hanya sebagai 

lambang. 

Skala Ordinal 

Seperti halnya pada skala nominal, angka-angka yang disajikan hanya 

sebagai nama penggolongan. Perbedaan dengan skala nominal, penggolongan 

pada skala ordinal telah membentuk suatu tataan. Pada skala ini ada yang 

dianggap tingkat terendah dan tertinggi. Walaupun demikian jarak antara dua 

angka atau penggolongan yang berurutan tidak perlu sama. 

Skala selang 

Pada skala selang, angka-angka yang telah disajikan telah manunjukkan 

tingkatan, angka 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3 dan seterusnya. 

Kelebihan dari skala ordinal, pada skala selang dua angka yang berurutan 

memiliki jarak yang sama tapi angka-angka tersebut tidak dapat diperbandingkan. 

Skala Rasio 

Skala rasio merupakan skala pengukuran tertinggi. Pada skala rasio, data 

bersifat seperti skala selang yaitu antara dua nilai yang berurutan memunyai jarak 

yang sama. Kelebihan dibanding skala selang, nilai-nilai pada skala rasio dapat 

dibandingkan karena memiliki nilai dasar yang mutlak (Mattjik dan Sumertajaya 

2002). 

 

Analisis Lintas 

Analisis lintas adalah suatu metode yang berupaya untuk menganalisis 

sistem pada persamaan struktural. Tujuan dari analisis lintas adalah untuk 

menerangkan akibat langsung dan tidak langsung dari beberapa peubah sebagai 

peubah sebab terhadap beberapa peubah lainnya sebagai peubah akibat. Pengaruh 

tak langsung dari peubah bebas terhadap suatu peubah tak bebas adalah melalui 

peubah lain yang disebut intervening variable atau peubah antara. Pengaruh total 

peubah bebas terhadap peubah tak bebas merupakan penjumlahan dari pengaruh 

langsung dan seluruh pengaruh tak langsung (Garson 2006). 

 

Pendugaan Koefisien Model Struktural 

Metode yang dapat digunakan untuk menduga koefisien pada model 

persamaan struktural diantaranya adalah metode kemungkinan maksimum  

(maximum likelihood:ML), metode kuadrat terkecil tanpa pembobot (unweighted 

least squares:ULS), metode kuadrat terkecil terboboti (weighted least 

square:WLS), dan metode kuadrat terkecil umum (general least square:GLS). 
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Metode Kemungkinan Maksimum (ML) 

Menurut Garson (2006) sejauh ini model yang paling sering digunakan 

untuk menduga koefisien dalam model persamaan struktural adalah metode 

kemungkinan maksimum. 

 

Tujuan dari metode ini adalah meminimumkan fungsi: 

𝑭𝑴𝑳 = 𝒍𝒏|𝜮| + 𝒕𝒓 (𝑺𝜮−𝟏(𝜽)) − 𝒍𝒏|𝑺| − (𝒑 + 𝒒)   (4) 

dengan asumsi 𝑺 dan Σ(θ) adalah matriks-matriks non singular, sedangkan 𝑝 dan 

𝑞 adalah konstanta. 

Pada metode ML diasumsikan bahwa peubah indikator adalah peubah yang 

datanya menyebar normal ganda sehingga akan menghasilkan penduga 

kemungkinan maksimum yang efisien  untuk ukuran contoh yang cukup besar. 

Menurut Bollen (1989), penduga ML memunyai sifat-sifat penting yaitu tak 

bias secara asimtotis (ada kemungkinan berbias pada contoh yang kecil), 

konsisten, efisien secara asimtotis, invarian terhadap skala pengukuran (suatu 

pengukuran tidak memengaruhi nilai dugaan parameter model). 

 

Metode Kuadrat Terkecil Tanpa Pembobot (ULS) 

Fungsi pengepasan metode ULS dinyatakan oleh. 

𝑭𝑼𝑳𝑺 = (
1

2
) 𝒕𝒓[(𝑺 − 𝜮(𝜽))𝟐]      (5) 

metode ini dapat dianalogikan sebagai metode kuadrat terkecil biasa (ULS) seperti 

dalam analisis regresi. Metode ini meminimumkan jumlah kuadrat masing-masing 

unsur dalam matriks sisaan (𝑺 − 𝜮(𝜽)) (Bollen 1989). 

 

Metode Kuadrat Terkecil Terboboti (WLS) 

Fungsi pengepasan metode WLS dinyatakan oleh: 

𝑭𝑼𝑳𝑺 = [𝒔 − 𝝈(𝜽)]𝑻𝑾−𝟏[𝒔 − 𝝈(𝜽)]     (6) 

dengan (𝑠) adalah matriks kovarians contoh dan (휃)  adalah matriks kovarians 

model hipotesis. Jika simpangan atau perbedaan antara matriks kovarians sempel 

(𝑠) dengan matriks kovarians model hipotesis (휃) semakin kecil berarti model 

yang didapatkan semakin baik (Bollen 1989). 

Metode ini analogi dengan metode least square pada analisis regresi. 

Metode least square memberikan bobot yang sama untuk setiap estimasi dari 

parameter, sedangkan pada metode weighted least square (WLS) terkadang bobot 

yang diberikan kepada suatu estimasi parameter berbeda dengan estimasi 

parameter yang lainnya. Oleh karena itu di dalam fungsi yang akan diminimalkan 

ditambahkan (𝑤), yaitu bobot yang diberikan pada observasi, dengan w=
1

k
, k 

adalah konstanta. 

 

Metode Kuadrat Terkecil Umum (GLS) 

Menurut Bollen (1989) Fungsi pengepasan metode GLS dinyatakan oleh: 

𝑭𝑮𝑳𝑺 = (
𝟏

𝟐
) 𝒕𝒓[{[𝑺 − 𝜮(𝜽)]𝑾−𝟏}𝟐]     (7) 

dengan (W-1) adalah matriks bobot untuk matriks sisa. 
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Evaluasi Model 

Suatu model perlu dinilai kelayakannya. Tidak ada satu ukuran tunggal 

untuk menilai kelayakan suatu model. Beberapa ukuran kesesuaian model yang 

akan digunakan menilai kelayakan model dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Uji khi-kuadrat (Chi-Square test) 

Statistik khi-kuadrat dinotasikan 𝝌𝟐, digunakan untuk melakukan pengujian 

berikut. 

Hipotesis 

  𝐻0: 𝛴 = 𝛴(휃) 

𝐻1: 𝛴 ≠ 𝛴(휃)       (8) 

Statistik Uji 

−𝟐𝒍𝒏 (
𝑳𝟎

𝑳𝟏
) = 𝑼 = (𝑵 − 𝟏)(𝒍𝒏|�̂�| + 𝒕𝒓(�̂�−𝟏) − 𝒍𝒏|𝑺| − (𝒑 + 𝒒)) 

𝑼 − 𝝌𝟐
(𝟏−

𝜶

𝟐
.
𝟏

𝟐
(𝒑+𝒒)(𝒑+𝒒+𝟏)−𝒕)

 

dengan (p+q) menyatakan banyaknya peubah indikator dan 𝑡 banyaknya 

parameter bebas dalam 휃. 

Aturan Keputusan 

H0 ditolak jika 𝑼 < 𝝌𝟐
(𝟏−

𝜶

𝟐
.
𝟏

𝟐
(𝒑+𝒒)(𝒑+𝒒+𝟏)−𝒕)

 

Atau 𝑼 > 𝝌𝟐
(

𝜶

𝟐
.
𝟏

𝟐
(𝒑+𝒒)(𝒑+𝒒+𝟏)−𝒕)

 

Artinya model hipotesis tidak sesuai dengan data. Keputusan yang 

diharapkan adalah menerima hipotesis nol sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model hipotesis sesuai dengan data (Sharma 1996). 

 

2. GFI (Goodness of Fit Index) dan AGFI (Adjusted GFI) 

Goodness of Fit Index  dan adjusted GFI diperoleh dengan rumus berikut ini 

𝑮𝑭𝑰 = 1 −
𝒕𝒓[(�̂�−𝟏𝑺−𝟏)𝟐]

𝒓
       (9) 

𝑨𝑮𝑭𝑰 = 1 − [
𝒓(𝒓+𝟏)

𝟐𝒅𝒃
] (1 − 𝑮𝑭𝑰)     (10) 

dengan 𝑟 adalah banyaknya indikator dan 𝑑𝑏 adalah derajat bebas. AGFI 

merupakan perkembangan dari GFI, yang disesuaikan dengan rasio antara derajat 

bebas untuk model yang diusulkan dengan derajat bebas dari model awal. 

Semakin besar nilai GFI dan AGFI maka suatu model dinilai semakin baik. 

Nilai GFI dan AGFI dapat dikatakan baik apabila ≥ 0.90. Nilai ukuran GFI dan 

AGFI akan menurun dengan semakin sedikitnya indikator  per peubah laten, 

khususnya pada data berukuran kecil (Bollen 1989). 

 

3. RMR (Root Mean Square Residual) 

RMR didefinisikan sebagai berikut: 

𝑹𝑴𝑹 = [2 ∑ ∑
(𝒔𝒊𝒋−�̂�𝒊𝒋

)
𝟐

(𝒑+𝒒)(𝒑+𝒒+𝟏)
𝒊
𝒋=1

𝒑+𝒒
𝒊=𝟏 ]

1/2

     (11) 

dengan: 

p = banyaknya indikator bagi variabel laten endogen, 
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q = banyaknya indikator bagi variabel laten eksogen, 

sij = unsur matriks 𝑆, 

σij = unsur matriks Σ̂. 

RMR adalah akar kuadrat rata-rata sisaan kuadrat antara input matriks yang 

diamati dengan matriks dugaan. Semakin besar nilainya, semakin buruk 

kesesuaian antara model hipotesis dengan data begitu pula sebaliknya. 

RMR digunakan untuk membandingkan dua model dari data yang sama 

(Dillon dan Goldstein 1984). Model yang mempunyai RMR lebih kecil 

dibandingkan model lainnya dikatakan model tersebut lebih baik dalam mengepas 

data. 

 

4. RMSEA (Roor Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA adalah alternatif ukuran kesesuaian model yang diperuntukkan 

untuk mengurangi kesensitifan χ2 terhadap ukuran sampel. Menurut Garson 

(2006) RMSEA dihitung sebagai berikut: 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝑨 = [
𝝌𝟐

(𝒏−𝟏)𝒅𝒃
−

𝒅𝒃

(𝒏−𝟏)𝒅𝒃
]

𝟏/𝟐

     (12) 

Dengan χ2 adalah nilai khi-kuadrat model, 𝑑𝑏 adalah derajat bebas dan 𝑛 

adalah ukuran sampel. Suatu model dapat dikatakan cocok dengan data apabila 

nilai RMSEA ≤ 0.08 

 

5. NNFI (Non-normed Fit Index ) 

NNFI awalnya dikembangkan sebagai rata-rata dalam mengevaluasi analisis 

faktor, kemudian dipakai dalam model persamaan struktural. NNFI mengombinasi 

sebuah ukuran parsimonius ke dalam indeks perbandingan antara model yang 

diusulkan dengan model awal (null model). 

𝑵𝑵𝑭𝑰 =
(

𝝌𝟐
𝒏𝒖𝒍𝒍

𝒅𝒇𝒏𝒖𝒍𝒍
)−(

𝝌𝟐
𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒆𝒅

𝒅𝒇𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒆𝒅
)

(
𝝌𝟐

𝒏𝒖𝒍𝒍
𝒅𝒇𝒏𝒖𝒍𝒍

)−1
      (13) 

Nilai yang dianjurkan untuk NNFI ≥ 0.90 (Hair et al. 1995). 

 

6. NFI (Normed Fit index )  

NFI mengukur kesesuaian relatif antara model yang diusulkan dengan 

model awal. 

Formula 

𝑵𝑭𝑰 =
𝝌𝟐

𝒏𝒖𝒍𝒍−𝝌𝟐
𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒆𝒅

𝝌𝟐
𝒏𝒖𝒍𝒍

       (14) 

Nilai yang dianjurkan untuk NFI ≥ 0.90 (Hair et al. 1995). 

 

Interpretasi Koefisien Lintas 

Hubungan antara peubah laten dengan peubah indikator dapat 

diinterpretasikan seperti interpretasi nilai standardized factor loading. Interpretasi 

nilai standardized factor loading adalah seberapa besar kontribusi factor loading 

yang sudah distandardisasikan terhadap peubah takbebas (Dillon dan Goldstein 

1984). 
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Definisi 8. Faktor-Faktor dalam Memilih Perguruan Tinggi 

1 Layanan pendidikan 

Menurut KBBI layanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Dalam 

hal ini merupakan kebutuhan akan proses administrasi pendidikan. 

2 Biaya 

Biaya pendidikan menurut Supriadi (2003) merupakan salah satu komponen 

instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua 

jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penylenggaraan pendidikan, baik dalam 

bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang). 

3 Fasilitas 

Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-perlengkapan fisik untuk memberi 

kemudahan kepada konsumen untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas sehingga 

kebutuhan konsumen dapat terpenuhi (Sulastiyono 1999). 

4 Sumber Daya Manusia (SDM) 

Menurut Mangkunegara (2005) bahwa ”Kinerja SDM adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh SDM dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Di sini SDM 

dapat berupa pimpinan perguruan tinggi, dosen beserta seluruh jajaran karyawan 

yang melayani mahasiswa. 

5 Kelompok Referensi 

Menurut KBBI referensi merupakan sumber acuan (rujukan, petunjuk). Hal 

ini biasanya berupa rujukan yang didapat dari guru, kakak kelas, iklan, dan 

keluarga yang sudah menjadi mahasiswa. 

6 Motivasi 

Menurut Mc Donald, yang dikutip oleh Hamalik (2003) bahwa ”Motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”. Motivasi inilah yang akan 

mendorong calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi, dalam hal ini 

adalah IPB. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner terhadap responden yaitu 

mahasiswa strata satu (S1) seluruh fakultas di Institut Pertanian Bogor dari 

angkatan 46 hingga 49. 

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2013 yang bertempat di 

IPB dan dilakukan dengan menggunakan quota sampling. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah populasi 12.252. Oleh karena itu rumus 

yang digunakan adalah 

𝑛 =
𝑍𝛼

2⁄
2�̂�(1 − �̂�)

𝑒2
,   
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𝑛∗ =
𝑛

1 +
(𝑛−1)

𝑁

 

dengan: 

n : jumlah contoh yang diteliti, 

Zα
2⁄  : nilai yang ditentukan oleh dugaan interval keyakinan, 

p̂ : proporsi minat sasaran, 0 ≤ p̂ ≤ 1, 

e : galat atau kesalahan contoh, 

𝑛∗ : faktor koreksi populasi terhingga, 

𝑁 : jumlah populasi (Walpole 1992). 

Dalam hal ini peneliti menentukan jumlah contoh yang diinginkan sebesar 

100 mahasiswa, dengan proporsi yang digunakan (p̂) adalah 0.5 dan selang 

kepercayaan sebesar 95%, sehingga berdasarkan hasil perhitungan besarnya galat  

adalah 0.098, 

𝑛 =
1.962∗0.5(1−0.5)

0.0982 = 100 ↔ 𝑒 = 0.098, 

𝑛∗ =
100

1+
(100−1)

12252

= 99.1984 ≈ 100. 

Berdasarkan daya tampung program studi dan banyaknya jumlah contoh 

yang diamati tersebut, dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan seberapa 

banyak contoh untuk masing-masing fakultas dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑛𝑖 = 𝑛 (
𝑁𝑖

𝑁
) 

keterangan: 

ni   = banyaknya objek yang dijadikan sebagai contoh pada strata ke-i, 

n    = banyaknya objek yang dijadikan sebagai contoh pada semua strata, 

Ni  = banyaknya objek pada strata ke-i, 

N   = banyaknya objek pada semua strata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Penyebaran responden 

Fakultas Departemen Jumlah 

A A1 A2 A3 A4     12 

3 3 3 3     

B B        6 

6        

C C1 C2 C3 C4 C5    11 

2 2 2 2 3    

D D1 D2       6 

3 3       

E E1 E2 E3 E4     10 

2 3 2 3     

F F1 F2 F3 F4     11 

3 3 3 2     

G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 19 

3 2 2 3 2 3 2 2 
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Tabel 1 Penyebaran responden (lanjutan) 

Fakultas Departemen Jumlah 

H H1 H2 H3 H4 H5    15 

3 3 3 3 3    

I I1 I2 I3      10 

4 3 3      

TOTAL 100 

 

Dalam hal ini peubah laten endogen yang diamati adalah faktor yang 

dibangun oleh peubah indikator, yaitu faktor pengaruh mahasiswa memilih IPB. 

Peubah-peubah laten eksogen yang memiliki pengaruh terhadap faktor adalah 

sebagai berikut: 

1 Layanan Pendidikan. 

2 Biaya. 

3 Fasilitas. 

4 Sumber Daya Manusia (SDM). 

5 Kelompok Referensi. 

6 Motivasi. 

 

Metode Analisis 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Perancangan kuesioner. 

2 Pengumpulan data melalui wawancara dengan bantuan kuesioner kepada 

responden, yaitu mahasiswa IPB angkatan 46 hingga 49 yang memenuhi 

kriteria dalam quota sampling. 

3 Analisis data: 

Secara garis besar, tahapan pemodelan persamaan struktural pada penelitian 

ini dapat dijelaskan melalui Gambar 1, yaitu: 

a Spesifikasi model, pada tahapan ini merupakan pembentukan awal model 

persamaan strutural dengan konsep seperti pada Gambar 2 dan peubah laten 

maupun indikator pada Tabel 2. 

 

 

 

Gambar 1 Diagram tahapan pemodelan persamaan struktural 

 Spesifikasi Model 

Pengujian Kesesuaian Model 

Model Faktor 

Pengaruh 
Respesifikasi 

Model 

Pendugaan Parameter 

Identifikasi Model 

Sesuai? 

YA TIDAK 
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Gambar 2 Konsep model struktural 
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Tabel 2 Peubah laten dan indikator 

Peubah 

Laten 

Indikator 

Deskripsi Lambang 

Motivasi 

(MTV) 

Posisi Alumni IPB dalam Bidang Pekerjaannya M1 

Citra IPB di Masyarakat M2 

Kemudahan lulusan IPB Mendapat Pekerjaan M3 

Sistem Masuk yang Mudah M4 

Akreditasi IPB M5 

Posisi IPB yang Dekat dengan Ibu Kota M6 

Fasilitas 

(FAS) 

Kondisi Gedung IPB F1 

Pembangunan Fisik di IPB F2 

Kondisi Gym IPB F3 

Kondisi Gor IPB F4 

Pelayanan Poliklinik IPB F5 

Kondisi Toilet di IPB F6 

Kenyamanan Mushola F7 

Pelayanan Bus IPB F8 

Kualitas Wifi di IPB F9 

Pelayanan Sepeda Kampus IPB F10 

Tempat Parkir di IPB F11 

Ketersediaan Tempat Sampah di IPB F12 

Fasilitas Perkuliahan F13 

Fasilitas Praktikum F14 

Layanan 

Pendidikan 

(LPDK) 

Kegiatan Perkuliahan L1 

Kegiatan Praktikum L2 

Administrasi di Departemen L3 

Administrasi di Fakultas L4 

Administrasi di Rektorat L5 

Pelayanan LSI L6 

Pelayanan KRS online L7 

Informasi berbasis Web L8 

Kelompok 

Referensi 

(KR) 

Saran dari Keluarga  R1 

Saran dari Teman  R2 

Saran dari Guru R3 

Iklan R4 

Biaya 

(BIAYA) 

Biaya Masuk IPB B1 

Penggolongan Biaya B2 

Biaya Hidup B3 

Mendapat Beasiswa B4 

Beasiswa dapat Menunjang B5 
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Tabel 2 Peubah laten dan indikator (lanjutan) 

Peubah 

Laten 

Indikator 

Deskripsi Lambang 

Sumber Daya 

Manusia 

(SDM) 

Prestasi Mahasiswa IPB Tingkat Nasional S1 

Prestasi Mahasiswa IPB Tingkat Internasional S2 

Moral Mahasiswa IPB S3 

Kesopanan Mahasiswa IPB S4 

Dosen IPB Mengajar dengan Baik S5 

Dosen IPB Menanamkan Pendidikan Moral S6 

Karyawan IPB Ramah S7 

Minat (Y) Minat Calon Mahasiswa terhadap IPB Y 

 

b Identifikasi model, pada tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan model 

yang akan diuji bukan merupakan model under-identified, yaitu model yang 

memiliki 𝑑𝑏 <  0, artinya model tersebut tidak memiliki solusi. Model yang 

diharapkan adalah model yang memiliki solusi, yaitu model just-identified 

atau model over-identified. Model just-identified merupakan model yang 

memiliki 𝑑𝑏 =  0, artinya model tersebut memiliki solusi tunggal, dan model 

yang lebih disukai adalah model over-identified, model yang memiliki  

𝑑𝑏 >  0, artinya model tersebut memiliki solusi banyak. Identifikasi  model 

dilakukan dengan memeriksa banyak peubah indikator yang ada dalam model 

(𝑝 + 𝑞), dan banyaknya parameter model yang akan diestimasi (𝑡). 

𝑑𝑏 =  
1

2
(𝑝 + 𝑞)(𝑝 + 𝑞 + 1) − 𝑡 

dengan: 

𝑝 : banyaknya peubah indikator dari peubah laten eksogen dalam model, 

𝑞 : banyaknya peubah indikator dari peubah laten endogen dalam model, 

𝑡 : banyaknya parameter model yang akan diestimasi. 

c Pendugaan parameter, dimaksudkan untuk memperoleh statistik model yang 

diusulkan dengan tahapan: membentuk matriks kovarians dari data input, 

mengestimasi parameter model dengan metode ML. 

d Analisis model pengukuran, pada tahap ini dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan construct reliability dan uji kecocokan dengan menggunakan 

Khi-kuadrat, GFI, RMR, RMSEA, AGFI, NNFI, NFI. 

e Pengujian koefisien model dengan menggunakan uji-T. 

f Respesifikasi model dengan menghilangkan koefisien jalur yang tidak berarti 

atau menambahkan jalur pada model yang didasarkan pada model empirik. 

Tujuan respesifikasi atau modifikasi model adalah mencari model yang 

sesederhana mungkin untuk mendapatkan model yang sesuai dengan data dan 

mampu menjelaskan fenomena yang diteliti. 

g Interpretasi hasil. 

 

 



17 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Responden 

Pengumpulan data dilakukan terhadap 100 Mahasiswa IPB angkatan 46, 47, 

48, dan 49 dengan menggunakan teknik Quota Sampling dengan penyebaran 

responden di setiap departemen (dapat dilihat pada Tabel 1). Dengan penyebaran 

tersebut data akan dapat mewakili keseluruhan karakteristik mahasiswa strata satu 

di IPB. Berdasarkan jenis kelamin responden, penelitian ini sebagian besar 

diambil dari responden perempuan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3 dengan 

persentase responden perempuan mencapai 63% sementara responden laki-laki 

sebanyak 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sementara itu, berdasarkan tempat tinggal dapat dilihat pada Gambar 4 

sebagian besar responden bertempat tinggal dengan status menyewa, yaitu 

sebanyak 73% responden, sedangkan 27% lainnya dengan status tempat tinggal 

milik sendiri. Hal ini menunjukkan mayoritas mahasiswa IPB berasal dari luar 

daerah dan faktor kedekatan rumah dengan IPB kemungkinan hanya berpengaruh 

kepada 27% responden tersebut. Karena itu faktor kedekatan rumah dengan IPB 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPB mengalokasikan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN 

Undangan  lebih besar dibanding dari jalur-jalur yang lain. Hal ini dapat dilihat 

dari Gambar 5, bahwa mahasiswa yang menjadi objek pengamatan dalam 

penelitian ini sebagian besar melalui jalur SNMPTN Undangan, yaitu sebesar 

66%, 19% melalui jalur SBMPTN, 9% melalui jalur UTMI, dan 6 % melalui jalur 

BUD pada tahun 2012. 

 

 

Gambar 4 Persentase tempat tinggal responden 

73% 

27% 

sewa/kontrak

milik sendiri

 

Gambar 3 Persentase jenis kelamin responden 

 

63% 

37% 
wanita

pria
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Mahasiswa IPB sebagian besar berasal dari keluarga ekonomi menengah. 

Berdasarkan rata-rata pengeluaran per bulan responden Gambar 6, terdapat 54% 

responden memiliki rata-rata pengeluaran antara Rp 500.000 hingga Rp 

1.000.000, 29% responden memiliki pengeluaran antara Rp 1.000.000 hingga Rp 

1.500.000, 7% memiliki rata-rata pengeluaran < Rp 500.000, 6% memiliki rata-

rata pengeluaran antara Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000, 4% memiliki 

pengeluaran > Rp 2.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pada Tabel 3 dapat kita lihat bahwa sebagian besar mahasiswa IPB masih 

dibiayai oleh orang tua mereka, yaitu sebesar 75% dari keseluruhan responden, 

dan 25% lainnya mendapatkan biaya dari pihak lain. 

 

 

 

 

Dengan keadaan ekonomi yang menengah dan biaya yang sebagian besar 

ditanggung oleh orang tua maka faktor biaya menjadi salah satu hal penting yang 

harus diperhatikan. Tetapi banyak juga mahasiswa IPB yang mendapatkan 

bantuan berupa beasiswa dari IPB ataupun dari luar IPB yaitu sebesar 70%. 

Tabel 3 Persentase asal pembiayaan 

Asal Pembiayaan Frekuensi Persentase 

Orang Tua 75 75% 

Non Orang Tua 25 25% 

 

 

Gambar 5 Persentase jalur masuk responden tahun 2012 

SNMPTN
Undangan

SBMPTN UTMI BUD

66% 

19% 
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Gambar 6 Persentase pengeluaran bulanan responden 

< Rp
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Rp 1jt
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Bantuan tersebut sangat membantu dalam mengatasi masalah biaya yang dihadapi 

oleh mahasiswa. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

 

Berdasarkan minat dari responden terhadap IPB dapat dilihat pada Gambar 

7. Dengan rincian 46% responden berminat masuk IPB, 24% responden Netral 

(antara berminat/tidak) untuk masuk IPB, 15% responden sangat berminat masuk 

IPB, 10% responden kurang berminat masuk IPB dan 5% responden tidak 

berminat masuk IPB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di atas menunjukkan 61% mahasiswa berminat masuk IPB dan sisanya 

yaitu 15% cenderung kurang berminat.  

 

Construct reliability 

Keterhandalan masing-masing peubah laten eksogen dapat diketahui dengan 

menghitung construct reliability-nya, yaitu dari standardized factor loading 

peubah indikator indikatornya. Dengan konsep model pada Gambar 8 di bawah 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Persentase minat responden masuk IPB 

Tidak
Berminat

Kurang
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Netral Berminat Sangat
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5 
10 

24 

46 

15 

 

Gambar 8 Konsep model menghitung construct reliability pada masing-masing 

setiap peubah laten 

 

 

 

P. Laten 

Xij 

Xij 

Xij 

Xij 

Tabel 4 Penerimaan beasiswa 

Perolehan Beasiswa Frekuensi Persentase 

Beasiswa 70 70% 

Non Beasiswa 30 30% 
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Suatu peubah laten dapat dinyatakan reliabel jika nilai construct reliability-

nya ≥ 0.70, sehingga jika melihat nilai construct reliability setiap peubah laten 

pada Tabel 5, peubah laten MTV, SNF, LPA, dan SDM mampu menjelaskan 

peubah laten Minat Mahasiswa. Sementara itu peubah yang lainnya seperti KR 

dan BIAYA tidak mampu menjelaskan peubah laten Minat Mahasiswa. 

Oleh karena itu diberikan perhitungan construct reliability untuk setiap 

peubah laten yang lebih lengkap sebagai berikut: 

 

Motivasi 

Peubah laten Motivasi terdiri dari 6 peubah indikator, yaitu: Posisi lulusan 

IPB dalam bidang pekerjaannya (M1), Citra IPB dimasyarakat (M2), Kemudahan 

lulusan IPB mendapat pekerjaan (M3), Sistem masuk yang mudah (M4), 

Akreditasi IPB (M5), dan Posisi yang dekat dengan ibu kota (M6). 

Peubah Indikator Posisi lulusan IPB dalam bidang pekerjaannya (M1), Citra 

IPB dimasyarakat (M2), Kemudahan lulusan IPB mendapat pekerjaan (M3), dan 

Akreditasi IPB (M5) memiliki koefisien yang cukup besar, masing-masing 0.51; 

0.67; 0.66; 0.59. Sementara peubah indikator lainnya memiliki koefisien yang 

relatif kecil. Pada Tabel 6 disajikan perhitungan construct reliability peubah laten 

Motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nilai construct reliability peubah laten Motivasi memenuhi nilai yang 

direkomendasikan, yaitu 0.74 ≥ 0.70 dan dari keseluruhan peubah indikator 

memiliki nilai T > 1.96. 

 

Fasilitas 

Peubah laten Fasilitas terdiri dari 14 peubah indikator, yaitu: Kondisi 

Gedung IPB (F1), Pembangunan Fisik di IPB (F2), Kondisi Gym IPB (F3), 

Tabel 6 Nilai construct reliability peubah laten motivasi 

Indikator Standardized 

Loading 

Nilai T 

M1 0.51 4.71 

M2 0.67 6.59 

M3 0.66 6.38 

M4 0.23 2.03 

M5 0.59 5.67 

M6 0.30 2.70 

Construct Reliability 0.74 

 

Tabel 5 Nilai construct reliability masing-masing peubah laten eksogen 

Peubah Laten Eksogen Reliabilitas 

MTV 0.74 

FAS 0.82 

LPDK 0.80 

SDM 0.82 

KR 0.30 

BIAYA 0.56 
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Kondisi Gor IPB (F4), Pelayanan Poliklinik IPB (F5), Kondisi Toilet di IPB (F6), 

Kenyamanan Mushola IPB (F7), Pelayanan Bus IPB (F8), Kualitas Wifi di IPB 

(F9), Pelayanan Sepeda Kampus IPB (F10), Tempat Parkir di IPB (F11), 

Ketersediaan Tempat Sampah di IPB(F12), Fasilitas Perkuliahan (F13), dan 

Fasilitas Praktikum (F14). 

Peubah Indikator Kondisi Gedung IPB (F1),Pelayanan Poliklinik IPB 

(F5),Kualitas Wifi di IPB (F9), Fasilitas Perkuliahan (F13), dan Fasilitas 

Praktikum (F14). memiliki koefisien yang cukup besar, masing-masing 0.60; 0.53; 

0.53; 0.76; 0.71. Sementara peubah indikator lainnya memiliki koefisien yang 

relatif kecil, seperti ditampilkan pada Tabel 7 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai construct reliability peubah laten Fasilitas memenuhi nilai yang 

direkomendasikan, yaitu 0.82 ≥ 0.70 dan dari keseluruhan peubah indikator hanya 

peubah indikator Tempat Parkir di IPB (F11) yang memiliki nilai T < 1.96. 

 

Layanan Pendidikan 

Peubah laten Layanan Pendidikan terdiri dari 8 peubah indikator, yaitu: 

Kegiatan perkuliahan (L1), Kegiatan Praktikum (L2), Administrasi di departemen 

(L3), Administrasi di Fakultas (L4), Administrasi di Rektorat (L5), Pelayanan LSI 

(L6), Pelayanan KRS online (L7), dan Pelayanan Informasi berbasis Web (L8). 

Peubah Indikator Kegiatan perkuliahan (L1), Kegiatan Praktikum (L2), 

Administrasi di departemen (L3), Administrasi di Fakultas (L4), dan Administrasi 

di Rektorat (L5). memiliki koefisien yang cukup besar, masing-masing 0.52; 0.56; 

0.57; 0.65; 0.62. Sementara peubah indikator lainnya memiliki koefisien yang 

relatif kecil, seperti ditampilkan pada Tabel 8 di bawah ini. 

 

 

 

Tabel 7 Nilai construct reliability peubah laten fasilitas 

Indikator Standardized 

Loading 

Nilai T 

F1 0.60 6.18 

F2 0.29 2.72 

F3 0.32 3.00 

F4 0.33 3.11 

F5 0.53 5.31 

F6 0.41 3,94 

F7 0.36 3.47 

F8 0.37 3.57 

F9 0.53 5.25 

F10 0.28 2.60 

F11 0.19 1.75 

F12 0.34 3.22 

F13 0.76 8.40 

F14 0.71 7.67 

Construct Reliability 0.82 
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Nilai construct reliability peubah laten Layanan Pendidikan memenuhi nilai 

yang direkomendasikan, yaitu 0.80 ≥ 0.70 dan dari keseluruhan peubah indikator 

memiliki nilai T > 1.96. 

 

Sumber Daya Manusia 

Peubah laten Sumber Daya Manusia terdiri dari 7 peubah indikator, yaitu: 

Prestasi Mahasiswa IPB di Nasional (S1), Prestasi Mahasiswa IPB di 

Internasional (S2), Moral Mahasiswa IPB (S3), Kesopanan Mahasiswa IPB (S4), 

Dosen IPB mengajar dengan baik (S5), Dosen IPB Menanamkan Pendidikan 

Moral (S6), dan Karyawan IPB ramah (S7). 

Peubah Indikator Moral Mahasiswa IPB (S3), Kesopanan Mahasiswa IPB 

(S4), Dosen IPB mengajar dengan baik (S5), dan Dosen IPB Menanamkan 

Pendidikan Moral (S6) memiliki koefisien yang cukup besar, masing-masing 0.81; 

0.74; 0.76; 0.60. Sementara peubah indikator lainnya memiliki koefisien yang 

relatif kecil, seperti ditampilkan pada Tabel 9 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai construct reliability peubah laten Sumber Daya Manusia memenuhi 

nilai yang direkomendasikan, yaitu 0.82 ≥ 0.70 dan dari keseluruhan peubah 

indikator hanya peubah indikator Karyawan IPB ramah (S7) yang memiliki nilai T 

< 1.96. 

Tabel 9 Nilai construct reliability peubah laten sumber daya manusia 

Indikator Standardized 

Loading 

Nilai T 

S1 0.46 4.45 

S2 0.48 4.68 

S3 0.81 9.19 

S4 0.74 8.09 

S5 0.76 8.41 

S6 0.60 6.09 

S7 0.03 0.30 

Construct Reliability 0.82 

 

Tabel 8 Nilai construct reliability peubah laten layanan pendidikan 

Indikator Standardized 

Loading 

Nilai T 

L1 0.52 5.00 

L2 0.56 5.74 

L3 0.57 5.64 

L4 0.65 6.55 

L5 0.62 6.25 

L6 0.34 3.19 

L7 0.47 4.52 

L8 0.29 2.63 

Construct Reliability 0.80 

 



23 

 

Kelompok Referensi 

Peubah laten Kelompok Referensi terdiri dari 4 peubah indikator, yaitu: 

Saran dari Keluarga (R1), Saran dari Teman (R2), Saran dari Guru (R3), dan Iklan 

(R4). Tiga dari empat peubah indikator di atas memiliki koefisien yang relatif 

kecil, yaitu Saran dari Teman (R2), Saran dari Guru (R3), dan Iklan (R4) dengan 

masing-masing koefisien 0.09; -0.25; 0.01. Sementara peubah indikator lainnya 

memiliki koefisien yang relatif besar, seperti ditampilkan pada Tabel 10 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai construct reliability peubah laten Kelompok referensi tidak memenuhi 

nilai yang direkomendasikan, yaitu 0.30 ≱ 0.70 dan dari keseluruhan peubah 

indikator memiliki nilai T < 1.96. Oleh karena itu keempat peubah indikator 

tersebut tidak mampu menjelaskan peubah laten Kelompok Referensi. 

 

Biaya 

Peubah laten Biaya terdiri dari 5 peubah indikator, yaitu: Biaya Masuk IPB 

(B1), Penggolongan Biaya (B2), Biaya Hidup (B3), Mendapat Beasiswa (B4), dan 

Beasiswa dapat Menunjang (B5).Tiga dari lima peubah indikator di atas memiliki 

koefisien yang relatif kecil, yaitu Biaya Masuk IPB (B1), Penggolongan Biaya 

(B2), dan Biaya Hidup (B3) dengan masing-masing koefisien 0.19; 0.20; -0.33. 

Sementara peubah indikator lainnya memiliki koefisien yang relatif besar, seperti 

ditampilkan pada Tabel 11 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
Nilai construct reliability peubah laten Kelompok referensi tidak memenuhi 

nilai yang direkomendasikan, yaitu 0.56 ≱ 0.70. 

 

Pendugaan Parameter Model 

Dari hasil estimasi menggunakan metode Maximum Likelihood, yang dapat 

dilihat pada SIMPLIS Project-nya pada Lampiran 4, diperoleh hasil uji kelayakan 

model pada Tabel 12 dan Gambar 9 di bawah ini. 

Tabel 10 Nilai construct reliability peubah laten kelompok referensi 

Indikator Standardized 

Loading 

Nilai T 

R1 1.26 1.49 

R2 0.09 -0.88 

R3 -0.25 -1.29 

R4 0.01 0.18 

Construct Reliability 0.30 

 

Tabel 11 Nilai construct reliability peubah laten biaya 

Indikator Standardized 

Loading 

Nilai T 

B1 0.19 1.92 

B2 0.20 2.03 

B3 -0.33 -3.44 

B4 0.87 10.04 

B5 1.03 12.76 

Construct Reliability 0.56 
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Tabel 12 menunjukkan bahwa sebagian besar uji kelayakan model belum 

memenuhi nilai ideal dari kriteria suatu model yang baik, dan untuk hasil uji 

kelayakan model secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 5. Hal tersebut  

dikarenakan terdapat peubah indikator yang yang tidak signifikan terhadap 

masing-masing peubah latennya, sehingga harus dikeluarkan darimodel agar 

dihasilkan model yang lebih baik. Berdasarkan nilai construct reliability di atas, 

beberapa peubah indikator yang harus dikeluarkan dari model adalah sebagai 

berikut: Posisi lulusan IPB dalam bidang pekerjaannya (M1), Kemudahan lulusan 

IPB mendapat pekerjaan (M3), Sistem masuk yang mudah (M4), Posisi yang 

dekat dengan ibu kota (M6), Kondisi Gedung IPB (F1), Pembangunan Fisik di 

IPB (F2), Kondisi Gym IPB (F3), Kondisi Gor IPB (F4), Pelayanan Poliklinik IPB 

(F5), Kondisi Toilet di IPB (F6), Kenyamanan Mushola IPB (F7), Pelayanan Bus 

IPB (F8), Kualitas Wifi di IPB (F9), Pelayanan Sepeda Kampus IPB (F10), 

Tempat Parkir di IPB (F11), Ketersediaan Tempat Sampah di IPB(F12), Kegiatan 

perkuliahan (L1), Administrasi di Fakultas (L4), Administrasi di Rektorat (L5), 

Pelayanan LSI (L6), Pelayanan KRS online (L7), dan Pelayanan Informasi 

berbasis Web (L8), Prestasi Mahasiswa IPB di Nasional (S1), Prestasi Mahasiswa 

IPB di Internasional (S2), Dosen IPB mengajar dengan baik (S5), Dosen IPB 

menanamkan Pendidikan Moral (S6), dan Karyawan IPB ramah (S7), Saran dari 

Teman (R2), Iklan (R4), Biaya Hidup (B3), Mendapat Beasiswa (B4), dan 

Beasiswa dapat Menunjang (B5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12 Hasil uji kelayakan model 

Kriteria Nilai Kritis Nilai Hitung Keterangan 

χ2 Relatif Besar 

Nilai p ≥ 0.05 

1549.56 

0 

Buruk 

GFI ≥ 0.90 0.62 Buruk 

RMR ≤ 0.05 0.086 Buruk 

RMSEA ≤ 0.08 0.071 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0.57 Buruk 

NNFI ≥ 0.90 0.54 Buruk 

NFI ≥ 0.90 0.36 Buruk 
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Gambar 9 Model struktural faktor-faktor yang memengaruhi calon mahasiswa 

memilih IPB (Standardized Solution) 
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Modifikasi Model 

 Berdasarkan hasil analisis di atas, sehingga diperlukan modifikasi model, 

dengan konsep model modifikasi yang terdapat di Lampiran 6. Di bawah ini 

diberikan hasil modifikasi uji kelayakan model pada Tabel 13, sedangkan 

SIMPLIS project-nya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 13 menunjukkan bahwa beberapa kriteria nilai kritis dari yang 

disarankan sudah terpenuhi, tetapi nilai AGFI dan NFI masih belum terpenuhi 

yaitu masing-masing 0.87 < 0.90 dan 0.87 < 0.90, dan untuk nilai uji kelayakan 

model hasil modifikasi selengkapnya terdapat di Lampiran 8. Secara keseluruhan 

model modifikasi sudah dapat dikatakan memenuhi kriteria baik dari suatu model. 

Dengan demikian model pada Gambar 10 merupakan model yang dapat diterima 

sebagai model yang mampu merepresentasikan faktor-faktor yang memengaruhi 

calon mahasiswa dalam memilih IPB. 

 

Analisis Persamaan Struktural 

Hasil modifikasi persamaan struktural disajikan pada Tabel 14 sebagai 

berikut:  

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa dari enam peubah laten terdapat satu peubah 

yang berpengaruh nyata pada α = 0.05, yaitu peubah laten MTV, sedangkan 

peubah laten yang lain seperti FAS, LPDK, SDM, KR, dan BIAYA tidak 

berpengaruh nyata. Hasil diagram model modifikasi untuk nilai T dapat dilihat 

pada Gambar 11. 

 

Tabel 13 Hasil uji kelayakan model modifikasi 

Kriteria Nilai Kritis Nilai Hitung Keterangan 

χ2 Relatif Kecil 

Nilai p ≥ 0.05 

46.49 

0.49 

Baik 

GFI ≥ 0.90 0.93 Baik 

RMR ≤ 0.05 0.04 Baik 

RMSEA ≤ 0.08 0.00 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0.87 Baik 

NNFI ≥ 0.90 0.99 Baik 

NFI ≥ 0.90 0.87 Baik 

 

Tabel 14 Hasil analisis persamaan struktural 

Peubah Laten Koefisien Lintas Nilai T 

MTV 0.38 2.48 

FAS 0.10 0.63 

LPDK -0.09 -0.77 

SDM 0.11 1.19 

KR -0.13 -1.24 

BIAYA -0.08 -0.61 
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Gambar 10 Hasil modifikasi model struktural faktor-faktor yang memengaruhi 

calon mahasiswa memilih IPB (Standardized Solution) 
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Gambar 11 Hasil modifikasi model struktural faktor-faktor yang memengaruhi 

calon mahasiswa memilih IPB (Nilai T) 
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Peubah laten Motivasi (MTV) memberikan pengaruh sebesar 0.38 terhadap 

minat calon mahasiswa dalam memilih IPB. Hal di atas menunjukkan bahwa citra 

yang baik di masyarakat dan akreditasi yang baik dari IPB masih menjadi daya 

tarik yang utama bagi para calon mahasiswa IPB. Karena kedua hal tersebut bisa 

menjadi tolok ukur seberapa baik kualitas perguruan tinggi secara umum. 

Peubah laten Fasilitas (FAS) memiliki koefisien jalur sebesar 0.10. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemilihan sebuah perguruan tinggi, khususnya IPB bagi 

setiap calon mahasiswa didasari oleh seberapa lengkap sarana dan fasilitas yang 

tersedia dalam menunjang kegiatan perkuliahan. Tidak bisa dipungkiri lagi dengan 

semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembang pula fasilitas yang harus 

digunakan dan dengan fasilitas yang lebih lengkap maka proses pembelajaran 

akan semakin mudah dilakukan, sehingga minat calon mahasiswapun akan 

semakn meningkat.  

Peubah laten Layanan Pendidikan (LPDK) memiliki koefisien jalur sebesar -

0.09. Hal tersebut menjelaskan bahwa layanan pendidikan yang kurang optimal 

dan administrasi yang cukup rumit bisa mengurangi minat para calon mahasiswa. 

Tetapi dengan peningkatan layanan pendidikan dan administrasi yang ada, hal di 

atas bisa lebih diminimalkan lagi.  

Peubah laten Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki koefisien jalur sebesar 

0.11. Walaupun koefisien jalur peubah laten SDM relatif kecil. Hal di atas 

menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia atau pelaku dalam proses pendidikan 

terutama dosen, menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat calon 

mahasiswa. Hal ini dikarenakan semakin berkualitasnya dosen semakin baik juga 

kualitas dari kegiatan pembelajaran tersebut. 

Peubah laten Kelompok Referensi (KR) memiliki koefisien jalur sebesar  

-0.13. Dengan koefisien jalur yang menunjukkan nilai negatif tersebut, KR malah 

menjadi faktor yang menurunkan minat calon mahasiswa dalam memilih IPB. 

Peubah laten Biaya (BIAYA) memiliki koefisien jalur sebesar -0.08. Hal 

tersebut menjelaskan biaya masih menjadi masalah tersendiri bagi calon 

mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. Namun ada yang menarik pada 

peubah laten BIAYA ini, karena mengalami pergantian tanda dengan jarak yang 

cukup besar dari (+0.19) menjadi (-0.08) pada model modifikasi. Terjadinya 

pergantian tanda ini dikarenakan  penghapusan terhadap peubah indikator yang 

menjelaskan tentang beasiswa, sehingga mengakibatkan nilai koefisien jalur 

menjadi negatif pada model modifikasi. 

Secara keseluruhan peubah laten eksogen Motivasi berpengaruh nyata 

terhadap minat calon mahasiswa dalam memilih IPB. Tetapi mengingat 

keterbatasan peubah penelitan yang diamati, tidak menutup kemungkinan adanya 

faktor lain yang tidak diteliti memengaruhi minat calon mahasiswa dalam memilih 

IPB. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, diketahui dari beberapa pustaka, ada 6 

faktor yang umumnya memengaruhi calon mahasiswa dalam memilih perguruan 

tinggi sebagai tempat belajar lebih lanjut.  Faktor-faktor tersebut adalah layanan 

pendidikan, biaya, fasilitas, Sumber daya manusia (SDM), kelompok referensi, 

dan motivasi. 

Berdasarkan analisis Model Persamaan Struktural (PSM, Structural 

Equation Model) diperoleh informasi bahwa hanya motivasi merupakan faktor 

yang signifikan menjelaskan minat, sementara itu layanan pendidikan merupakan 

faktor yang berpotensi menurunkan minat calon mahasiswa. 

 

 

 

Saran 

Dari hasil penelitian ini, IPB diharapkan dapat ditambahkan aspek-aspek 

yang diduga dapat meningkatkan minat dari calon mahasiswa. Aspek-aspek 

tersebut adalah layanan pendidikan dan kelompok referensi atau promosi dari IPB. 

Penelitian ini masih belum bisa memenuhi semua kriteria dari masing-

masing evaluasi model. Mengingat keterbatasan peubah penelitan yang diamati, 

tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang tidak diteliti memengaruhi 

minat calon mahasiswa dalam memilih IPB. Untuk itu, diharapkan akan ada 

penelitian lanjutan dengan adanya penambahan atau pengurangan peubah 

sehingga diperoleh model yang dapat memenuhi semua kriteria dari evaluasi 

model. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daya tampung departemen di IPB 

FAKULTAS DEPARTEMEN DAYA 

TAMPUNG 

MAHASISWA 

FAPERTA 

Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan 1507 

Agronomi dan Hotikultura 

Proteksi Tanaman 

Arsitektur Lanskap 

FKH Kedokteran Hewan 668 

FPIK 

Budidaya Perairan 1298 

Manajemen Sumberdaya Perairan  

Teknologi Hasil Perairan 

Pemanfaatan Sumberdaya Perairan 

Ilmu Teknologi Kelautan 

FAPET 
Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan 778 

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 

FAHUTAN 

Manajemen Hutan 1247 

Hasil Hutan 

Konservasi Sumberdaya Hutan dan 

Ekowisata 

Silvikultur 

FATETA 

Teknik Pertanian 1402 

Ilmu dan Teknologi Pangan 

Teknologi Industri Pertanian 

Sipil Lingkungan 

FMIPA 

Statistika 2319 

Geofisika dan Meteorologi 

Biologi 

Kimia 

Matematika 

Ilmu Komputer 

Fisika 

Biokimia 

FEM 

Ilmu Ekonomi 1792 

Manajemen 

Agribisnis 

Ekonomi Sumberdaya Lahan 

FEMA 

Gizi dan Masyarakat 1241 

Ilmu Keluarga dan Konsumen 

Komunikasi dan Pengembangan 

Masyarakat 

TOTAL 12252 
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         lampiran 2 Penyebaran mahasiswa teramati 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 Penyebaran mahasiswa teramati 

FAKULTAS DEPARTEMEN MAHASISWA

TERAMATI 

FAPERTA 

Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan 12 

Agronomi dan Hotikultura 

Proteksi Tanaman 

Arsitektur Lanskap 

FKH Kedokteran Hewan 6 

FPIK 

Budidaya Perairan 11 

Manajemen Sumberdaya Perairan 

Teknologi Hasil Perairan 

Pemanfaatan Sumberdaya Perairan 

Ilmu Teknologi Kelautan 

FAPET 

Ilmu Produksi dan Teknologi 

Peternakan 

6 

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 

FAHUTAN 

Manajemen Hutan 10 

Hasil Hutan 

Konservasi Sumberdaya Hutan dan 

Ekowisata 

Silvikultur 

FATETA 

Teknik Pertanian 11 

Ilmu dan Teknologi Pangan 

Teknologi Industri Pertanian 

SIL 

FMIPA 

Statistika 19 

Geofisika dan Meteorologi 

Biologi 

Kimia 

Matematika 

Ilmu Komputer 

Fisika 

Biokimia 

FEM 

Ilmu Ekonomi 15 

Manajemen 

Agribisnis 

Ekonomi Sumberdaya Lahan 

FEMA 

Gizi dan Masyarakat 10 

Ilmu Keluarga dan Konsumen 

Komunikasi dan Pengembangan 

Masyarakat 

TOTAL 100 
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Lampiran 3 Rancangan kuesioner 

 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGGUNAAN PEMODELAN PERSAMAANSTRUKTURAL 

UNTUK MENGETAHUI FAKTOR YANG MEMENGARUHI 

MAHASISWA DALAM MEMILIH IPB 
PENGANTAR 

 

Saya Beni Kurniawan dari mahasiswa Departemen Matematika IPB 

angkatan 45. Saat ini sedang mengadakan penelitian tentang Pemodelan 

Persamaan Struktural Faktor yang Memengaruhi Mahasiswa Memilih IPB. Guna 

penyelesaian tugas akhir dan peningkatan layanan yang ada. Demi tercapainya 

hasil penelitian yang diinginkan, mohon kesediaan Anda untuk berpartisipasi 

dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan benar. Semua informasi yang 

diterima sebagai hasil dari kuesioner ini bersifat rahasia dan dipergunakan 

hanya untuk kepentingan Tugas akhir. Atas bantuan dan kerjasamanya saya 

ucapkan terimakasih. 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden  : 

Alamat                    : 

No Telepon            : 

(Mohon jangan dikosongkan, untuk konfirmasi!) 

Tgl Pengisian         : 

Jam Pengisian                 Mulai :                     Selesai : 

 

SCREENING 

S1 Apakah Anda Mahasiswa IPB ? 

1. Ya 

2. Tidak STOP,terimakasih atas partisipasi Anda 

S2 Apakah salah satu anggota keluarga Anda bekerja di IPB ? 

1. Ya STOP,terimakasih atas partisipasi Anda 

2. Tidak 

S3 Apakah Anda mahasiswa S1 semester 3-8 ? 

1. Ya 

2. Tidak STOP, terima kasih atas partisipasi And 

 

 

Tanda 

Tangan 
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S4 Program studi yang Anda ambil ? ( Lingkari pilihan Anda ) 

 

FAKULTAS 

A B C D E F G H I 

DEPARTEMEN 

A1 B C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 

A2  C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 

A3  C3  E3 F3 G3 H3 I3 

A4  C4  E4 F4 G4 H4  

  C5    G5 H5  

      G6   

      G7   

      G8   

  

Lingkarilah pada tabel berikut sesuai pilihan Anda : 

1 = Tidak Setuju (TS)     4 = Setuju (S) 

2 = Kurang Setuju (KS)     5= Sangat Setuju (SS) 

3= Netral (antara setuju/tidak) 

  SS S N KS TS 

No.  

MOTIVASI 

M1 Saat ini alumni IPB memunyai posisi yang strategis 

dalam bidang pekerjaannya 

5 4 3 2 1 

M2 Visi dan Misi IPB menjadi alasan Anda dalam 

memilih IPB 

5 4 3 2 1 

M3 Mudah mendapat pekerjaan adalah salah satu alasan 

Anda memilih kuliah di IPB 

5 4 3 2 1 

M4 Sistem masuk yang mudah menjadi alasan Anda 

memilih IPB 

5 4 3 2 1 

M5 Akreditasi yang baik menjadi alasan Anda memilih 

IPB 

5 4 3 2 1 

M6 Posisi yang berdekatan dengan ibu kota menjadi 

alasan Anda memilih IPB 

5 4 3 2 1 

SARANA DAN FASILITAS 

F1 Saat ini kondisi gedung-gedung di IPB dalam 

keadaan baik 

5 4 3 2 1 

F2 Pembangunan di IPB terus mengalami 

perkembangan 

5 4 3 2 1 

F3 Saat ini kondisi Gymnasium IPB dalam keadaan baik 5 4 3 2 1 
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F4 Saat ini kondisi Gor IPB dalam keadaan baik 5 4 3 2 1 

F5 Poliklinik IPB memunyai pelayanan yang baik 5 4 3 2 1 

F6 Toilet di IPB memunyai kondisi yang baik dan 

bersih 

5 4 3 2 1 

F7 Mushola IPB nyaman untuk digunakan 5 4 3 2 1 

F8 Bus IPB memunyai pelayanan yang baik 5 4 3 2 1 

F9 Wifi di IPB memunyai kualitas yang baik 5 4 3 2 1 

F10 Sepeda kampus memunyai pelayanan yang baik 5 4 3 2 1 

F11 Tempat parkir di IPB luas dan nyaman 5 4 3 2 1 

F12 Tempat sampah di IPB memunyai ketersediaan yang 

baik 

5 4 3 2 1 

F13 Secara umum kuliah didukung oleh fasiltas dan 

sarana prasarana penunjang yang memadai 

5 4 3 2 1 

F14 Secara umum praktikum di dukung oleh fasiltas dan 

sarana prasarana penunjang yang memadai 

5 4 3 2 1 

LAYANAN PENDIDIKAN & ADMINISTRASI 

L1 Kegiatan perkuliahan di departemen Anda 

dilaksanakan dengan baik 

5 4 3 2 1 

L2 Kegiatan praktikum di departemen Anda 

dilaksanakan dengan baik 

5 4 3 2 1 

L3 Administrasi di departemen Anda memunyai 

pelayanan yang baik 

5 4 3 2 1 

L4 Administrasi di Fakultas Anda memunyai pelayanan 

yang baik 

5 4 3 2 1 

L5 Administrasi di Rektorat memunyai pelayanan yang 

baik 

5 4 3 2 1 

L6 LSI memberikan layanan yang baik 5 4 3 2 1 

L7 KRS online memunyai pelayanan yang baik 5 4 3 2 1 

L8 Informasi berbasis web memunyai pelayanan yang 

baik 

5 4 3 2 1 

SUMBER DAYA MANUSIA 

S1 Mahasiswa IPB memiliki prestasi yang baik di 

tingkat Nasional 

5 4 3 2 1 

S2 Mahasiswa IPB memiliki prestasi yang baik di 

tingkat Internasional 

5 4 3 2 1 

S3 Mahasiswa IPB memunyai moral yang baik 5 4 3 2 1 

S4 Mahasiswa IPB memunyai kesopanan yang baik 5 4 3 2 1 
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S5 Dosen IPB mengajar dengan baik 5 4 3 2 1 

S6 Dosen IPB menanamkan pendidikan moral dengan 

baik 

5 4 3 2 1 

S7 Karyawan IPB memberikan pelayanan dengan ramah 5 4 3 2 1 

 

KELOMPOK REFERENSI 

R1 Siapa yang menyarankan Anda untuk memilih IPB ? 

1. Keluarga 

2. Teman 

3. Guru 

4. Iklan 

BIAYA 

B1 Menurut Anda, apakah biaya masuk IPB tergolong murah ? 

1. Tidak Setuju     4.  Setuju  

2. Kurang Setuju     5.  Sangat Setuju  

3. Netral (antara setuju/tidak) 

B2 Apakah Anda setuju dengan penggolongan biaya masuk IPB 

berdasarkan gaji orang tua dan sistem subsidi silang ? 

1. Tidak Setuju      4.  Setuju  

2. Kurang Setuju      5.  Sangat Setuju  

3. Netral (antara setuju/tidak) 

B3  Berapakah pengeluaran per bulan Anda di Bogor ? 

1. ≤ Rp 500.000    4. Rp 1.500.000 – Rp2.000.000 

2. Rp 500.000 -  Rp 1.000.000  5. ≥ Rp 2.000.000 

3. Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000     

B4  Apakah Anda pernah mendapat beasiswa? 

 

1. Ya (sebutkan)… 

 

2. Tidak  lanjut ke D.1 (alasannya)… 

 

 

B5 Seberapa besarkah beasiswa dapat membantu menunjang biaya 

kuliah/hidup Anda di IPB ? 

1. Tidak Membantu    4.  Membantu 

2. Kurang Membantu    5.  Sangat Membantu 

3. Netral (antara membantu/tidak) 

DEMOGRAFI 

D1 Jenis kelamin Anda ? 

1. Pria     2.  Wanita 
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D2 Status Anda ? 

1. Belum menikah    2.  Sudah menikah 

D3 Status tempat tinggal Anda saat ini ? 

 1.  Milik sendiri    2.  Kontrak/sewa 

D4 Usia Anda saat ini ? 

 1.  16-18 tahun    2.  19-21 tahun 

 3.  22-24 tahun    4.  25-27 tahun 

D5 Status kewarganegaraan ? 

1. WNI     2.  WNA 

D6 Apakah Orang tua Anda masih ada ? 

 1.  Ayah dan Ibu    2.  Ayah saja 

 3.  Ibu saja     4.  Meninggal semua 

D7 Siapa yang membiayai anda kuliah di IPB ? 

1. Orang Tua 

2. Wali (siapa ?)… 

3. Beasiswa (sebutkan)… 

Y Apakah sebelumnya anda berminat masuk IPB ? 

1. Tidak Berminat     4.  Berminat 

2. Kurang Berminat    5.  Sangat Berminat  

3. Netral (antara Berminat/tidak) 
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Lampiran 4 SIMPLIS Project (Uji kelayakan model) 

MODEL SEM_BEN 

OBSERVED VARIABLES 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12F13 F14 L1 L2 

L3 L4 L5 L6 L7 L8 R1 R2 R3 R4 B1 B2 B3 B4 B5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Y 

Raw data from file D:\Fix.PSF 

SAMPLE SIZE 100 

latent variables MTV SNF LPA KR BIAYA SDM MINAT 

Relationships 

M1 M2 M3 M4 M5 M6=MTV 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14=SNF 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8=LPA 

R1 R2 R3 R4=KR 

B1 B2 B3 B4 B5=BIAYA 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7=SDM  

Y=MINAT 

MINAT=MTV SNF LPA KR BIAYA SDM 

ITERATION=150 

options Methods=ML AD=OFF 

SET THE ERROR VARIANCE OF Y EQUAL TO 0.01 

Path diagram 

End of program 
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Lampiran 5 Hasil uji kelayakan model 

Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 925 

               Minimum Fit Function Chi-Square = 1549.56 (P = 0.0) 

       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1390.96 (P = 0.0) 

                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 465.96 

            90 Percent Confidence Interval for NCP = (369.67 ; 570.20) 

 

                        Minimum Fit Function Value = 15.65 

                Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.71 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (3.73 ; 5.76) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.071 

            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.064 ; 0.079) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 

 

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 16.27 

            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (15.30 ; 17.33) 

                         ECVI for Saturated Model = 20.91 

                       ECVI for Independence Model = 25.49 

 

     Chi-Square for Independence Model with 990 Degrees of Freedom = 2433.16 

                            Independence AIC = 2523.16 

                               Model AIC = 1610.96 

                             Saturated AIC = 2070.00 

                           Independence CAIC = 2685.39 

                               Model CAIC = 2007.52 

                             Saturated CAIC = 5801.35 

 

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.36 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.54 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.34 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.57 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.59 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.32 

 

                             Critical N (CN) = 66.68 

 

 

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.086 

                             Standardized RMR = 0.10 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.62 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.57 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.55 
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Lampiran 6 Konsep model modifikasi 
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Lampiran 7 SIMPLIS Project (Uji kelayakan model modifikasi) 

 

MODEL SEM_BEN_MODIFIKASI 

OBSERVED VARIABLES 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 R1 R2 R3 R4 B1 B2 B3 B4 B5 S1 S2 S3 S4 S5 

S6 S7 Y 

Raw data from file D:\Fix.PSF 

SAMPLE SIZE 100 

latent variables MTV SNF LPA KR BIAYA SDM MINAT BSW 

Relationships 

M2 M5=MTV 

F13 F14=SNF 

L2 L3=LPA 

B1 B2=BIAYA 

S3 S4=SDM  

R1 R3=KR 

Y=MINAT 

MINAT=MTV SNF LPA KR SDM BIAYA 

ITERATION=150 

options Methods=ML AD=OFF 

SET THE ERROR VARIANCE OF Y EQUAL TO 0.01 

SET THE ERROR VARIANCE OF L2  EQUAL TO 0.01 

SET THE ERROR VARIANCE OF R1 EQUAL TO 0.01 

Path diagram 

End of program 
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Lampiran 8 Hasil uji kelayakan model modifikasi 

Goodness of Fit Statistics 
 

                             Degrees of Freedom = 47 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 49.83 (P = 0.36) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 46.49 (P = 0.49) 
                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 19.60) 
 
                        Minimum Fit Function Value = 0.50 
                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
               90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.20) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.065) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.85 
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.36 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.36 ; 1.56) 
                         ECVI for Saturated Model = 1.84 
                        ECVI for Independence Model = 4.23 
 
      Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 392.66 
                            Independence AIC = 418.66 
                                Model AIC = 134.49 
                              Saturated AIC = 182.00 
                            Independence CAIC = 465.53 
                               Model CAIC = 293.11 
                             Saturated CAIC = 510.07 
 
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.87 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.53 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.79 
 
                             Critical N (CN) = 144.94 
 

 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.042 
                             Standardized RMR = 0.065 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.93 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.87 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.48 
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