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ABSTRAK
Jurusan Manajemen pada Universitas Bina Nusantara menyediakan 3 (tiga) bidang
peminatan yang unik dan spesifik yaitu: Kewirausahaan (Entrepreneurship), Pemasaran
Internasional (Internastional Marketing), dan E-bisnis (E-Business). Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui faktor apa saja yang memotivasi mahasiswa/i manajemen dalam memilih
peminatan Pemasaran Internasional, faktor yang mendorong minat belajar mahasiswa/i, dan
apakah terdapat pengaruh dari faktor yang memotivasi mahasiswa/i jurusan manajemen
memilih peminatan pemasaran internasional terhadap indeks prestasi mahasiswa/i.
Teknik analisis data menggunakan Cochran Q Test untuk mengetahui faktor yang paling
dominan dalam mempengaruhi pemilihan peminatan Pemasaran Internasional dan faktor
pendorong minat belajar, serta menggunakan regresi berganda untuk mengetahui adanya
pengaruh antara faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa/i manajemen dalam memilih
peminatan Pemasaran Internasional dengan indeks prestasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan faktor motivasi intrinsik yang paling dominan adalah
cita-cita, kemampuan, berminat dalam bidang pemasaran, dan rasa ingin tahu mahasiswa/i;
sedangkan faktor motivasi ekstrinsik yang paling dominan adalah keluarga, banyaknya
lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan pemasaran, dan peminatan Pemasaran
Internasional tidak ada di Universitas lain; dan faktor pendorong minat belajar adalah
Keluarga, teman, kampus (dosen), transparansi, internet, metode belajar dikelas, minat
untuk belajar mandiri tanpa dosen, dan diskusi dengan teman. Selain itu, hasil penelitian ini
mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor yang memotivasi
mahasiswa/i manajemen dalam memilih peminatan Pemasaran Internasional dengan indeks
prestasi. Indeks prestasi mahasiswa/i dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan motivasi
ekstrinsik sebesar 12,1%, sedangkan 87,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain
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