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Abstrak—Beasiswa Bidikmisi adalah salah satu program bantuan biaya pendidikan 

dari Pemerintah kepada mahasiswa calon sarjana di perguruan tinggi, dengan masa 

studi delapan semester. Hasil penelitian sebelumnya, memperlihatkan bahwa di 

semester tiga banyak mahasiswa Bidik Misi Unsri angkatan 2010 yang mempunyai 

IPK kecil padahal mereka dituntut untuk tetap lulus tepat waktu. Untuk itu ingin 

diketahui persentase mahasiswa Bidik Misi Unsri angkatan 2010 yang lulus tepat 

waktu dan apakah IPK di semester tiga serta  karakteristik / faktor-faktor mahasiswa 

ketika di sekolah menengah berpengaruh terhadap waktu kelulusan mahasiswa (tepat 

waktu atau tidak tepat waktu), selain itu ingin diketahui besarnya peluang seorang 

mahasiswa dengan faktor tertentu dapat lulus tepat waktu. Faktor-faktor yang dilihat 

pengaruhnya terhadap waktu kelulusan adalah IPK Semester Tiga (X1), Jenis Kelamin 

(X2), Asal Sekolah (X3), Status Sekolah (X4), Daerah Asal Mahasiswa (X5), Prestasi 

Kokurikuler di Sekolah (X6), Rangking di Sekolah (X7), Rata-Rata Nilai Rapor di 

Sekolah (X8), Nomor Pilihan Jurusan atau Prodi Saat Mendaftar (X9), Jurusan di 

Sekolah (X10), Penghasilan Orang Tua (X11). Populasi penelitian adalah mahasiswa 

Bidik Misi Unsri angkatan 2010. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan 

sampel dipilih dari anggota populasi yang sudah lulus dengan teknik sampling acak 

stratifikasi dengan strata fakultas. Data diambil pada bulan Mei 2015. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 400 mahasiswa Bidik Misi Unsri angkatan 2010, yang lulus 

sampai bulan Mei 2015 berjumlah 231 orang, lulus tepat waktu 110 orang (27,5%), 

lulus tidak tepat waktu 121 orang (30,25%) dan sisanya belum lulus. Hasil analisis 

data sampel (176) dengan  menggunakan model regresi Logistik Biner, prosedur 

Backward Stepwise, menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang signifikan 

mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu, yaitu IPK Semester Tiga (X1), Rangking 

di Sekolah (X7), dan Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah (X8). Mahasiswa dengan IPK 

Semester Tiga,51-4,00, rangking kurang dari atau sama dengan 5, dan rata-rata nilai 

rapor lebih dari 80,00 mempunyai peluang lulus tepat waktu paling tinggi yaitu 0,88. 

Sedangkan, mahasiswa dengan IPK 2,00-2,75, rangking lebih dari 5, dan rata-rata 

nilai rapor kurang dari atau sama dengan 80,00 mempunyai peluang lulus tepat waktu 

paling rendah yaitu 0,23. Mahasiswa dengan IPK Semester Tiga 3,51-4,00 dan 2,76-

3,5 mempunyai kemungkinan lulus tepat waktu 6,217 dan 1,23 kali mahasiswa 

dengan IPK 2,00-2,75. Mahasiswa dengan Rangking di Sekolah kurang dari atau sama 

dengan 5 mempunyai kemungkinan lulus tepat waktu 1,836 kali mahasiswa dengan 

Rangking di Sekolah lebih dari 5. Mahasiswa dengan Rata-Rata Nilai Rapor di 

Sekolah  lebih dari 80,00 mempunyai kemungkinan lulus tepat waktu 2,091 kali 

mahasiswa dengan Rata-Rata Nilai Rapor kurang dari atau sama dengan 80. 
 

Kata kunci: Beasiswa Bidikmisi Unsri, Waktu Kelulusan, Regresi Logistik Biner, 

Prosedur Backward Stepwise  

I. PENDAHULUAN 

Beasiswa Bidikmisi adalah salah satu program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah kepada 
mahasiswa calon sarjana di perguruan tinggi, dengan masa studi delapan semester. Hasil penelitian 
sebelumnya, memperlihatkan bahwa di semester tiga banyak mahasiswa Bidik Misi Unsri angkatan 2010 
yang mempunyai IPK kecil padahal mereka dituntut untuk tetap lulus tepat waktu. Untuk itu ingin 
diketahui persentase mahasiswa Bidik Misi Unsri angkatan 2010 yang lulus tepat waktu dan apakah IPK di 
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semester tiga serta  karakteristik / faktor-faktor mahasiswa ketika di sekolah menengah berpengaruh 
terhadap waktu kelulusan mahasiswa (tepat waktu atau tidak tepat waktu), selain itu ingin diketahui 
besarnya peluang seorang mahasiswa dengan faktor tertentu dapat lulus tepat waktu.  

Padmini, dkk [1] telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu 

kelulusan mahasiswa dengan menggunakan metode CHAID. Faktor-faktor yang digunakan adalah 

jurusan, IPK, jenis kelamin, asal SMA mahasiswa, NEM, jalur masuk mahasiswa, lama skripsi, 

pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan jumlah tanggungan orang tua. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu memiliki ciri-ciri IPK ≤ 3,00. 

Sementara, Ariani, dkk [2] melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi waktu 

kelulusan mahasiswa dengan metode gompit. Faktor-faktor yang digunakan adalah jenis kelamin, jurusan, 

jalur masuk, daerah asal, asal SMA, dan lama pengerjaan tugas akhir. Diperoleh kesimpulan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi waktu kelulusan berdasarkan IPK dengan kategori memuaskan tidak ada 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap waktu kelulusan, untuk kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK 

dengan kategori sangat memuaskan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi waktu kelulusan yaitu jenis 

kelamin, jurusan, daerah asal, dan lama pengerjaan tugas akhir. Sedangkan untuk kelulusan mahasiswa 

berdasarkan IPK kategori dengan pujian terdapat faktor-faktor yang berpengaruh yaitu daerah asal dan 

lama pengerjaan tugas akhir.  

Berdasarkan hal diatas ada banyak faktor yang bisa berpengaruh terhadap waktu kelulusan serta ada 

banyak metode yang dapat digunakan. Faktor-faktor tersebut antara lain IPK semester tiga, jenis kelamin, 

asal sekolah, status sekolah, daerah asal mahasiswa, prestasi kokurikuler di sekolah, rangking di sekolah, 

rata-rata nilai rapor di sekolah, nomor pilihan jurusan atau program studi saat mendaftar, jurusan di 

sekolah, dan penghasilan orang tua. Waktu kelulusan dapat dipandang sebagai variabel terikat (Y) dengan 

dua kategori yaitu lulus tepat waktu (kurang dari atau sama dengan delapan semester) dan lulus tidak 

tepat waktu (lebih dari delapan semester), karena itu untuk mengetahui faktor-faktor signifikan yang 

mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu dan untuk mengetahui besarnya peluang seorang mahasiswa 

lulus tepat waktu digunakan regresi logistik. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian adalah mahasiswa Bidikmisi Unsri angkatan 2010. Sampel diambil dari mahaisiswa 

yang telah lulus sampai pada bulan Mei 2015 (10 semester), secara acak stratifkasi dengan strata fakultas. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi Biro Administrasi 

Akademik Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Sriwijaya pada bulan Mei 2015. Metode analisis data 

yang digunakan adalah regresi logistik biner, variabel respon adalah status waktu kelulusan mahasiswa 

yaitu tepat waktu (8 semester) atau tidak tepat waktu (lebih 8 semester). Faktor-faktor atau Variabel-

variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap waktu kelulusan adalah IPK Semester Tiga (X1), Jenis 

Kelamin (X2), Asal Sekolah (X3), Status Sekolah (X4), Daerah Asal Mahasiswa (X5), Prestasi Kokurikuler 

di Sekolah (X6), Rangking di Sekolah (X7), Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah (X8), Nomor Pilihan 

Jurusan atau Prodi saat Mendaftar (X9), Jurusan di Sekolah (X10), Penghasilan Orang Tua (X11).  

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah waktu kelulusan mahasiswa Bidikmisi Universitas 

Sriwijaya Angkatan 2010, dengan kategori sebagai berikut: 

Y=1, menyatakan mahasiswa Bidikmisi yang menyelesaikan studi tepat waktu; 

Y=0, menyatakan mahasiswa Bidikmisi yang menyelesaikan studi tidak tepat waktu. 

Faktor-faktor atau Variabel-variabel bebas yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

a. IPK Semester Tiga (X1), skala pengukuran : ordinal. 

IPK yang digunakan dalam penelitian adalah IPK mahasiswa Bidikmisi di semester 3, karena di 

semester tersebut tidak ada lagi mata kuliah umum. 

X1=1, menyatakan mahasiswa yang memiliki IPK 3,51-4,00 di semester tiga; 

X1=2, menyatakan mahasiswa yang memiliki IPK 2,76-3,50 di semester tiga; 

X1=3, menyatakan mahasiswa yang memiliki IPK 2,00-2,75 di semester tiga. 

b. Jenis Kelamin (X2), skala pengukuran : nominal. 

X2=1, menyatakan mahasiswa laki-laki; 

X2=2, menyatakan mahasiswa perempuan. 

c. Asal Sekolah (X3), skala pengukuran : nominal. 

X3=1, menyatakan mahasiswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA); 

X3=2, menyatakan mahasiswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 

X3=3, menyatakan mahasiswa dari Madrasah Aliyah (MA). 

d. Status Sekolah (X4), skala pengukuran : nominal. 
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X4=1, menyatakan mahasiswa dari sekolah negeri; 

X4=2, menyatakan mahasiswa dari sekolah swasta. 

e. Daerah Asal Mahasiswa (X5), skala pengukuran : nominal. 

X5=1, menyatakan mahasiswa yang berasal dari Sumatera Selatan; 

X5=2, menyatakan mahasiswa yang berasal dari luar Sumatera Selatan. 

f. Prestasi Kokurikuler di Sekolah (X6), skala pengukuran : nominal. 

Prestasi kokurikuler merupakan prestasi mahasiswa di bidang non akademik. 

X6=1, menyatakan mahasiswa yang memiliki prestasi kokurikuler di sekolah; 

X6=2, menyatakan mahasiswa yang tidak memiliki prestasi kokurikuler di sekolah. 

g. Rangking di Sekolah (X7), skala pengukuran : ordinal. 

Rangking yang digunakan dalam  penelitian adalah rangking di sekolah pada saat kelas XII. 

X7=1, menyatakan rangking di sekolah kurang dari atau sama dengan 5; 

X7=2, menyatakan rangking di sekolah lebih dari 5. 

h. Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah (X8), skala pengukuran : ordinal. 

Rata-rata nilai rapor yang digunakan dalam penelitian adalah rata-rata nilai rapor di sekolah pada saat 

kelas XII. 

X8=1, menyatakan rata-rata nilai rapor di sekolah lebih dari 80,00; 

X8=2, menyatakan  rata-rata nilai rapor di sekolah kurang dari atau sama dengan 80,00. 

i. Nomor Pilihan Jurusan atau Prodi saat Mendaftar (X9), skala pengukuran : ordinal. 

X9=1, untuk mahasiswa Bidikmisi yang dinyatakan diterima di Universitas Sriwijaya pada nomor 

pilihan pertama saat mendaftar; 

X9=2, untuk mahasiswa Bidikmisi yang dinyatakan diterima di Universitas Sriwijaya pada nomor 

pilihan kedua saat mendaftar. 

j. Jurusan di Sekolah (X10), skala pengukuran : nominal. 

X10=1, untuk jurusan IPA; 

X10=2, untuk jurusan IPS; 

X10=3, untuk jurusan selain IPA/IPS. 

k. Penghasilan Orang Tua (X11), skala pengukuran : ordinal. 

Penghasilan orang  tua yang digunakan dalam penelitian adalah penghasilan ayah dan ibu per bulan. 

X11=1, untuk X11 < Rp 1.000.000,-; 

X11=2, untuk X11 ≥ Rp.1.000.000,-. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Mahasiswa Bidikmisi Unsri angkatan 2010 yang sudah lulus sampai bulan Mei 2015 atau semester 10 

berjumlah 231 orang dari 400 orang. Dan yang lulus tepat waktu / 8 semester berjumlah 110 orang 

(26,7%), sisanya lulus tidak tepat waktu. Dengan kata lain, yang lulus tidak tepat waktu lebih banyak 

daripada yang tepat waktu. Dari 231 mahasiswa yang sudah lulus, tidak semuanya lengkap data-datanya 

sehingga dikeluarkan dari penelitian yaitu sebanyak 22 orang, sehingga anggota populasi menjadi 209 

orang.  Selanjutnya pada proses pemodelan, digunakan data sampel yang dipilih secara acak stratifikasi 

pada setiap fakultas, diperoleh sampel sejumlah 176 orang. Jumlah dan persentase data sampel berdasarkan 

faktor-faktor yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1 memberikan informasi bahwa berdasarkan data sampel, mahasiswa yang lulus tidak tepat 

waktu lebih banyak daripada mahasiswa yang lulus tepat waktu (91 mahasiswa atau 51,7%). Hal ini 

sesuai dengan data populasi walaupun persentasenya berbeda. Mahasiswa dengan IPK 2,76-3,50 

mempunyai jumlah lebih banyak daripada mahasiwa dengan IPK 2,00-2,75 dan IPK 3,51-4,00, berjumlah 

138 mahasiswa (78,4%). Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2010 yang sudah menyelesikan studi lebih 

banyak mahasiswa perempuan daripada mahasiswa  laki-laki, dengan jumlah 125 mahasiswa (71,0%). 

Mahasiswa dengan Asal Sekolah SMA lebih banyak (82,4%) dibandingkan dengan mahasiswa dengan 

Asal Sekolah SMK dan MA. Mahasiswa dengan Status Sekolah Negeri (81,2%) lebih banyak 

dibandingkan dengan swasta. Mahasiswa dengan Daerah Asal Sumatera Selatan (159 orang atau 90,3%) 

lebih banyak daripada luar Sumatera Selatan. Mahasiswa yang memiliki Prestasi Kokurikuler disekolah 

(68 orang atau 38,6%) lebih sedikit dibanding yang tidak punya prestasi kokurikuler disekolah. 

Mahasiswa dengan rangking di sekolah kurang dari atau sama dengan 5 (118 orang atau 67%) lebih 

banyak daripada mahasiswa dengan rangking di lebih dari 5.. Adapun, rata-rata nilai rapor yang memiliki 

jumlah terbanyak yaitu rata-rata nilai rapor di atas 80,00 berjumlah 112 mahasiswa (63,6%). Mahasiswa 

dengan jurusan IPA di sekolah memiliki jumlah terbanyak yaitu 119 mahasiswa (67,6%). Selain itu, 
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Jurusan atau Prodi saat Mendaftar didominasi oleh pilihan pertama dengan jumlah 158 mahasiswa 

(89,8%). Penghasilan orang tua mahasiswa dengan jumlah terbanyak adalah penghasilan orang tua yang 

kurang dari satu juta rupiah per bulan, sebanyak 128 mahasiswa (72,7%). 

 

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Mahasiswa Bidikmisi Universitas Sriwijaya  

                                   Angkatan 2010 Berdasarkan Faktor-Faktor yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis dengan Regresi Logistik Biner dengan metode Backward Stepwise menunjukkan bahwa  

faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu yaitu IPK Semester Tiga (X1), 

Rangking di Sekolah (X7), dan Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah (X8). Nilai dugaan parameter dan 

signifikansi masing-masing faktor dapat dilihat pada Tabel 2.  

Dari Tabel 2, dapat dilihat dari nilai signifikansi faktor-faktornya, yang paling signifikan adalah nilai 

Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah Menengah (X8). 

 

Tabel 2. Nilai dugaan parameter dan signifikansi dalam Proses Pembentukan Model 

 

Model yang terbentuk dalam regresi logistik biner adalah sebagai berikut : 

No Faktor Kategori n Persentase 

1. Waktu Kelulusan 0 = Lulus tidak tepat waktu 91 51,7 

1 = Lulus tepat waktu 85 48,3 

2. IPK Semester Tiga 1 = IPK 3,51-4,00 12 6,8 

2 = IPK 2,76-3,50 138 78,4 

3 = IPK 2,00-2,75 26 14,8 

3. Jenis Kelamin 1 = Laki-laki 51 29,0 

2 = Perempuan 125 71,0 

4. Asal Sekolah 1 = SMA 145 82,4 

2 = SMK 12 6,8 

3 = MA 19 10,8 

5. Status Sekolah 1 = Negeri 143 81,2 

2 = Swasta 33 18,8 

6. Daerah Asal Mahasiswa 1 = Sumsel 159 90.3 

2 = Luar Sumsel 17 9,7 

7. Prestasi Kokurikuler di 

Sekolah 

1 = Ada 68 38,6 

2 = Tidak ada 108 61,4 

8. Rangking di Sekolah 1 = ≤ 5 118 67,0 

2 = > 5 58 33,0 

9. Rata-Rata Nilai Rapor di 

Sekolah 

1 = > 80,00 112 63,6 

2 = ≤ 80,00 64 36,4 

10. 

. 

Nomor Pilihan 

Jurusan/Prodi saat 

Mendaftar 

1 = Pilihan pertama 158 89,8 

2 = Pilihan kedua 18 10,2 

11. 

 

Jurusan di Sekolah 1 = IPA 119 67,6 

2 = IPS 45 25,6 

3 = Selain IPA/IPS 12 6,8 

12. Penghasilan Orang Tua 1 =  < 1jt/bulan 128 72,7 

2 =  ≥ 1jt/bulan 48 27,3 

No Variabel Β  S.E Wald df Sig Exp (β) 

1. IPK Semester Tiga   4,400 2 0,111  

[IPK Semester Tiga 3,51-4] 1,827 0,894 4,177 1 0,041 6,217 

[IPK Semester Tiga 2,76-3,5] 0,210 0,455 0,214 1 0,644 1,234 

2. [Rangking di Sekolah <=5] 0,608 0,344 3,123 1 0,077 1,836 

3. [Rata-Rata Nilai Rapor di 

Sekolah > 80]  
0,738 0,336 4,826 1 0,028 2,091 

4. Constant -1,227 0,498 6,081 1 0,014 0,293 

Uji G 226,854 

  
      

 4,300 
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Model di atas memberikan ketepatan hasil prediksi sebesar 65,3%, artinya model di atas memiliki 

ketepatan yang cukup untuk memprediksi peluang mahasiswa lulus tepat waktu berdasarkan variabel IPK 

Semester Tiga (X1), Rangking di Sekolah (X7), dan Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah (X8).   

Hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa Rangking di Sekolah (X7), dan Rata-Rata Nilai Rapor di 

Sekolah (X8) yang signifikan sejalan dengan penelitian Maiyanti, dkk [3], yang meneliti tentang prestasi 

mahasiswa Bidikmisi, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat IPK tertentu di antaranya 

rangking dan rata-rata nilai rapor. Tetapi, variabel terikat yang digunakan berbeda yaitu prestasi 

mahasiswa pada tingkat IPK tertentu di semester tiga. Sedangkan, dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan sebagai variabel terikat adalah Waktu Kelulusan Mahasiswa.  

Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa IPK memiliki pengaruh terhadap lama studi sejalan dengan 

penelitian Budiati, dkk [4], ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap lama studi, di antaranya  IPK.  

Nilai peluang lulus tepat waktu dalam berbagai kombinasi faktor-faktor yang signifikan dapat dilihat 

pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Besaran Peluang Mahasiswa Lulus Tepat Waktu Berdasarkan        

                                          masing-masing faktor-faktor yang Signifikan 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa mahasiswa dengan IPK 3,51-4,00, rangking kurang dari atau sama 

dengan 5, dan Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah (X8) lebih dari 80,00 mempunyai peluang lulus tepat 

waktu paling tinggi yaitu 0,88. Sedangkan, mahasiswa dengan IPK 2,00-2,75, rangking lebih dari 5, dan 

Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah (X8) kurang dari atau sama dengan 80,00 mempunyai peluang lulus 

tepat waktu paling rendah yaitu 0,23. 

Mahasiswa dengan IPK 3,51-4,00 mempunyai peluang lulus tepat waktu lebih dari atau sama dengan 

0,65. Meskipun, mahasiswa tersebut memiliki rangking lebih dari 5 dan Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah 

(X8) kurang dari atau sama dengan 80,00. Untuk mahasiswa dengan IPK 2,76-3,50 dan IPK 2,00-2,75 

mempunyai peluang lulus tepat waktu kurang dari 0,50, kecuali mahasiswa yang memiliki IPK 2,76-3,50 

dan IPK 2,00-2,75 dengan rangking kurang dari atau sama dengan 5 dan Rata-Rata Nilai Rapor di 

Sekolah (X8) lebih dari 80,00. 

Nilai odds ratio untuk menentukan besarnya risiko relatif seorang mahasiswa lulus tepat waktu dapat 

dilihat dari nilai Exp (β) pada Tabel 3, dimana terlihat bahwa mahasiswa dengan IPK Semester Tiga 3,51-

4,00 mempunyai odds ratio 6,217 berarti kemungkinan lulus tepat waktu 6,217 kali mahasiswa dengan 

IPK Semester Tiga 2,00-2,75. Mahasiswa dengan IPK Semester Tiga 2,76-3,50 mempunyai kemungkinan 

lulus tepat waktu 1,234 kali mahasiswa dengan IPK 2,00-2,75. Mahasiswa yang memiliki Rangking di 

Sekolah kurang dari atau sama dengan 5 mempunyai kemungkinan lulus tepat waktu 1,836 kali 

mahasiswa dengan Rangking di Sekolah lebih dari 5. Mahasiswa dengan Rata-Rata Nilai Rapor di 

Sekolah (X8) lebih dari 80,00 mempunyai kemungkinan lulus tepat waktu 2,091 kali mahasiswa dengan 

Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah (X8) kurang dari atau sama dengan 80,00. 

 

No IPK Semester Tiga Rangking di Sekolah Rata-Rata Nilai Rapor di 

Sekolah 
     

1. IPK 3,51-4,00 ≤ 5 > 80,00 0,88 

2. IPK 3,51-4,00 > 5 ≤ 80,00 0,77 

3. IPK 3,51-4,00 ≤ 5 > 80,00 0,80 

4. IPK 3,51-4,00 > 5 ≤ 80,00 0,65 

5. IPK 2,76-3,50 ≤ 5 > 80,00 0,58 

6. IPK 2,76-3,50 > 5 ≤ 80,00 0,40 

7. IPK 2,76-3,50 ≤ 5 > 80,00 0,43 

8. IPK 2,76-3,50 > 5 ≤ 80,00 0,27 

9. IPK 2,00-2,75 ≤ 5 > 80,00 0,53 

10. IPK 2,00-2,75 > 5 ≤ 80,00 0,35 

11. IPK 2,00-2,75 ≤ 5 > 80,00 0,38 

12. IPK 2,00-2,75 > 5 ≤ 80,00 0,23 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah: 

1. Ada tiga faktor yang mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu yaitu IPK semester tiga  (X1), 

rangking di sekolah (X7), dan Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah (X8). 

2. Mahasiswa dengan IPK 3,51-4,00, Rangking di Sekolah kurang dari atau sama dengan 5, dan Rata-

Rata Nilai Rapor di Sekolah lebih dari 80,00 mempunyai peluang lulus tepat waktu paling tinggi yaitu 

0,88. Sedangkan, mahasiswa dengan IPK 2,00-2,75, Rangking di Sekolah lebih dari 5, dan Rata-Rata 

Nilai Rapor di Sekolah kurang dari atau sama dengan 80,00 mempunyai peluang lulus tepat waktu 

paling rendah yaitu 0,23. 

3. Model peluang faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu adalah 

sebagai berikut: 

               
                                                       

                                                         
 

 

Model di atas memberikan ketepatan hasil prediksi sebesar 65,3%, artinya model di atas memiliki 

ketepatan yang cukup untuk memprediksi peluang mahasiswa lulus tepat waktu berdasarkan variabel 

IPK Semester Tiga (X1), Rangking di Sekolah (X7), dan Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah di sekolah 

(X8). 

4. Mahasiswa dengan IPK Semester Tiga 3,51-4,00 dan 2,76-3,5 mempunyai kemungkinan lulus tepat 

waktu 6,217 dan 1,23 kali mahasiswa dengan IPK 2,00-2,75. Mahasiswa dengan Rangking di Sekolah 

kurang dari atau sama dengan 5 mempunyai kemungkinan lulus tepat waktu 1,836 kali mahasiswa 

dengan Rangking di Sekolah lebih dari 5. Mahasiswa dengan Rata-Rata Nilai Rapor di Sekolah  lebih 

dari 80,00 mempunyai kemungkinan lulus tepat waktu 2,091 kali mahasiswa dengan Rata-Rata Nilai 

Rapor kurang dari atau sama dengan 80. 
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