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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Yogyakarta dikenal dengan sebutan kota pelajar. Sebutan ini

memang pantas untuk kota Yogyakarta, karena banyak siswa SMA/SMK memilih

untuk melanjutkan pendidikannya di kota ini. Hal tersebut membuat banyak pihak

termotivasi untuk membangun universitas yang memiliki kualitas dan kuantitas

terbaik serta bermutu. Salah satu universitas di Yogyakarta yang sedang

meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mutu pendidikannya adalah Universitas

Atma Jaya.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekarang memiliki 4 kampus dengan

berbagai fasilitas yang cukup lengkap, sehingga membuat mahasiswa nyaman dan

mudah dalam memperoleh informasi. Salah satu kampusnya adalah kampus Santo

Thomas Aquinas yang biasa dikenal oleh para mahasiswa dengan nama kampus II

Atma Jaya. Kampus II Atma Jaya didalamnya terdapat 3 jurusan yaitu jurusan

teknik arsitektur, teknobiologi dan teknik sipil.

Pada jurusan teknik sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdapat 5

cabang ilmu teknik yaitu struktur, air, transportasi, manajemen konstruksi dan

geologi. Kelima cabang ilmu teknik yang ada di universitas Atma Jaya

Yogyakarta sangat menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian

terutama di bidang manajemen konstruksi.
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Hal ini dikarenakan Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya

mahasiswa teknik sipil semester 6 dan 8 merupakan objek penelitian yang sangat

menarik peneliti dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan

mahasiswa teknik sipil untuk menghadapi dunia kerja di bidang konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah faktor apa

saja yang dapat mempengaruhi kesiapan mahasiswa teknik sipil Atma Jaya

Yogyakarta dalam memasuki dunia kerja di bidang konstruksi?

1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan pembatasan penelitian

sebagai berikut:

a. Penelitian ini dilakukan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kampus Santo

Thomas Aquinas yang biasa disebut kampus II Atma Jaya.

b. Objek yang diteliti yaitu mahasiwa teknik sipil yang sedang menempuh

kuliah semester 6 dan 8.
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1.4 Keaslian Tugas Akhir

Studi Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Mahasiswa

Teknik Sipil Atma Jaya Yogyakarta Untuk Memasuki Dunia Kerja Di Bidang

Konstruksi adalah karya asli peneliti. Rumusan dan tujuan yang tercantum di

dalam tugas akhir ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Apabila

penulisan tugas akhir ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil

karya peneliti lain, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik dan/atau

sanksi hukum yang berlaku.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat

mempengaruhi kesiapan mahasiswa teknik sipil Atma Jaya Yogyakarta dalam

memasuki dunia kerja di bidang konstruksi.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

a. Mahasiswa

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan untuk

memasuki dunia kerja terutama di bidang konstruksi.

b. Kontraktor

Mengetahui kesiapan calon-calon pekerja yang akan dipekerjakan.

c. Dosen

Mengetahui hasil jerih payah para dosen yang mengajar khususnya

di bidang manajemen konstruksi selama ini.
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d. Peneliti

Menambah wawasan bagi peneliti untuk mempelajari ilmu

manajemen konstruksi khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kesiapan mahasiswa teknik sipil untuk memasuki dunia

kerja di bidang konstruksi.

e. Bagi masyarakat

Masyarakat/instansi yang membutuhkan calon pekerja konstruksi

dapat mengetahui potensi calon pekerja.


