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PERSEPSI MAHASISWA DALAM PENERAPAN E-LEARNING 

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN 

MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN 

NASIONAL “VETERAN “JAWA TIMUR 

Oleh : 

RATIH MARTHADIAN EKA.S 

 

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan 
memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan 
akurat. E-learning merupakan salah satu strategi perguruan tinggi untuk 
menghadapi persaingan kualitas pendidikan. dengan adanya sistem program 
pendidikan e-learning itu dapat memberikan layanan belajar yang tidak hanya 
terbaik dan tercepat bagi para mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penerapan e-learning dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa progdi akutansi 
angkatan 2006-2007 yang berjumlah 699 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling 
(secara acak). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda 
dengan uji hipotesis kesesuaian model dan uji t. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang ditarik dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh valid dan 
faktor- faktor yang digunakan memiliki pengaruh yang sangat simulatan pada 
kualitas pendidikan. 

Keywords : Pemahaman Dosen dan Mahasiswa Terhadap Sistem e-learning, 
Kualitas Pendidikan Mahasiswa Akuntansi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja 

dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, 

tepat dan akurat. Sehingga akan meningkatkan produktivitas. Selain itu, 

perkembangan teknologi informasi juga telah banyak mempengaruhi 

berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. 

Teknologi informasi telah berfungsi sebagai pemasok ilmu pengetahuan. 

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat pesat dan 

telah merambah banyak aspek kehidupan manusia. Keadaan ini membuat 

persaingan pendidikan kedalam bentuk persaingan yang berdasarkan 

informasi dan teknologi. Pertumbuhan teknologi internet memberikan 

kesempatan untuk di aplikasikan dalam berbagai bidang termasuk 

pendidikan tinggi , dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 

Dimasa datang penerapan teknologi  internet dibidang pendidikan 

dan latihan akan sangat dibutuhkan dala rangka meningkatkan dan 

memeratakan mutu pendidikan. Terutama di Indonesia yang wilayahnya 

tersebar diberbagai daerah yang sangat berjauhan. Sehingga diperlukan 

solusi yang tepat dan cepat dalam mengatasi berbagai masalah yang 

berkaitan dengan mutu pendidikan sekarang.dengan adanya aplikasi 
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pendidikan jarak jauh yang berbasis internet ,  maka ketergantungan akan 

jarak dan waktu dapat diatasi. 

Pesatnya kemajuan teknologi harus diimbangi dengan upaya 

peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan. Karena itu, dengan 

teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan SDM yang 

terampil dan andal. Dalam informasi sangat ditentukan oleh 

ketepatanpenggunaan strateginya. Informasi untuk pendidikan dan 

pengetahuan bisa didapatkan melalui internet yang sudah cukup lama 

dikenal dan juga telah banyak dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas 

pendidikan dan pengetahuan di berbagai Negara termasuk di Indonesia. 

dewasa ini semakin bertambah banyak jumlah perguruan tinggi 

diberbagai Negara yang menyajikan materi perkuliahan secara elektonik, 

baik sebagai pelengkap atau suplemen (tambahan) terhadap materi 

perkuliahan yang disajikan secara regular dikelas namun beberapa 

perguruan tinggi lainnya menyelenggerakan e-learning sebagai alternatif 

bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal berhalangan mengikuti 

perkulihan secara tatap muka. Dalam hal ini e-learning berfungsi sebagai 

pilihan bagi mahasiswa. (Fachri, 2006). 

Beberapa perguruan diluar negeri maupun di Indonesia sendiri 

telah menjadikan e-learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Untuk menunjang e-learning ini, maka 

dibutuhkan pembangunan infrastruktur dibidang telekomunikasi yang 

menunjang penyelenggaran e-learning. Disamping peningkatan 
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infrastruktur dibidang telekomunikasi baik pendidikan maupun pelatihan, 

terutama lembaga pendidikan, tampak terus melengakapi dirinya dengan 

berbagai fasilitas yang memungkinkan “civitas akademi”nya 

memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang tersedia untuk 

menunjang peningkatan kualitas pembelajaran dan pemberian layanan 

kepada mahasiswa. Berbagai fasilitas yang dimaksud adalah berupa 

pengadaan perangkat computer (lab computer), koneksi ke internet 

(Internet Conectivity), pengembangan web- site, pengembangan Lokal 

Area Network( LAN), dan pengembangan internet. 

Pemanfaatan teknologi komunikasi untuk kegiatan pembelajaran di 

perguruan tinggi di Indonesia perguruan tinggi di Indonesia semakin 

kondusif.mendorong perguruan tinggi konvesional untuk 

menyelenggarakan pendidikan jarak jauh (dual mode). Dengan iklim yang 

kondusif ini, beberapa perguruan tinggi telah melakukan berbagai 

persiapan, seperti penugasan dosen untuk (a) mengikuti pelatihan tentang 

pengembangan bahan belajar elektronik, (b) mengidentifikasi berbagai 

platform pembelajaran elektronik yang tersedia, dan (c) melakukan 

eksperimen tentang penggunaan platform pembelajaran elektronik tertentu 

untuk menyajikan perkuliahan. (Fachri, 2006). 

E-learning merupakan salah satu strategi perguruan tinggi untuk 

menghadapi persaingan kualitas pendidikan. Pola, manfaat dan kendala 

penerapan e-learning dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan tingkat 
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kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi dalam hal ini menjadi sudut 

pandang penulis yang dijadikan objek dalam penelitian ini. 

Selama ini, sistem pendidikan di perguruan tinggi yang digunakan 

hanya bersifat tertulis, didalam ruangan, yang tidak jarang cenderung 

membosankan. Dengan adanya sistem pendidikan e-learning yang dapat 

secara tepat di perguruan tinggi dan dinikmati oleh para mahasiswa 

maupun dosen itu sendiri yang dapat membantu mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah-masalah perkuliahan yang tidak dapat dikelas dan 

kurang di mengerti oleh para mahasiswa sehingga dengan adanya sistem 

program pendidikan e-learning itu dapat memberikan layanan belajar yang 

tidak hanya terbaik dan tercepat bagi para mahasiswa. Dalam sistem ini 

para mahasiswa bisa mengambil bahan mata kuliah yang akan dijelaskan 

dan diterangkan oleh dosen. Hal ini bertujuan agar mahasiswa bisa 

memahami dan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan. 

Sehingga mahasiswa bisa langsung menerima materi itu dengan mudah 

dan dosen juga akan lebih mudah menerangkan materi yang akan 

diberikan kepada para mahasiswanya. 

Penerapan ini merupakan sebuah wujud pembangunan 

berkelanjutan dalam bidang pendidikan tetapi juga dikembangkan untuk 

seterusnya karena ilmu pengetahuan dan informasi yang diterima 

mahasiswa harus selalu up to date. Dengan penerapan ini, diharapkan 

setiap individu yang ada di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jawa Timur” baik mahasiswa maupun dosen serta institusi mampu 
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berkompetisi dalam persaingan pendidikan di Indonesia yang semakin 

ketat atau bahkan dalam skala internasional. 

Akan tetapi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jawa timur ini pada kenyataannya belum sepenuhnya mahasiswa dan 

dosen khususnya pada jurusan akuntansi belum menggunakan sistem e-

learning ini. 

Berdasarkan data dan yang telah terdaftar dari jumlah dosen 

pengajar yang ada di jurusan akuntansi berjumlah 27 orang dan yang 

terdaftar pada sitem e-learning hanya 12 dosen saja yang sudah 

menggunakan sistem e-learning  yang telah di sediakan oleh Universitas 

Pembangunan Nasional “veteran” Jawa timur. sehingga pada mahasiswa 

kita dapat melihat keuntungan mahasiswa menggunakan sistem 

pembelajaran e-learning ini adalah dengan melihat nilai hasil belajar 

mahasiswa guna meningkatkan kualitas pendidikannya adalah dengan 

indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa 3,00 bahkan bisa mencapai 

4,00. 

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang diharapkan mampu memberikan umpan balik bagi 

perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan 

mahasiswa akuntansi dengan judul  Persepsi Mahasiswa Dalam 

Penerapan E-Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
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Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  

Jawa Timur. 

 

1.2. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini “Apakah dosen dan mahasiswa mempunyai pengaruh 

terhadap penerapan e-learning dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penerapan e-learning dalam meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa 

akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian. 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Penulis. 

Dalam penelitian ini dapat mengetahui tentang pengaruh penerapan e-

learning dalam meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa 

akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 

sehingga peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuannya. 
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2. Bagi Universitas. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

perbaikan sitem pembelajaran secara umum di Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan khususnya 

program studi Akuntansi dan sebagai dasar pertimbangan untuk 

perbaikan kualitas mahasiswa progdi Akuntansi di Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

3. Bagi Pembaca. 

Hasil penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan sertya 

menambah wawasan bagi pembaca. Selain itu dapat  menjadi sumber 

inspirasi pembaca untuk mengadakan penilitian selanjutnya. 
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