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ABSTRACT 
 

 
           This study aims to determine the extent of effort Puskom, Progdi 
Accounting, lecturers and students use e-learning as a medium of learning. 
Because of these questions, so the researchers hoped that the research is to 
know in depth the use of e-learning can help the learning process on students. 
The method used is qualitative analiysis 

Based on the profound observation that the purpose of e-learning on UPN 
"Veteran" East Java is to civilize the Information Technology (IT) for lecturers and 
students. E-learning is a global demand in the world of college externally and 
internally liability of the Rector. Efforts are made by Puskom to run e-learning at 
the University of National Development "Veteran" East Java with socialization 
into progdi by organizing training to the lecturers. 

Understanding of faculty and students know what it is e-learning. The 
reason for the ease, effectiveness, and efficiency in conducting learning by using 
e-learning for students. And for lecturers to improve performance in the teaching 
of students. Lecturers play an important role in the use of e-learning in 
accounting progdi UPN because the frequency of students using e-learning 
depends on the professor. 

Due to lack of communication between Puskom going well, Progdi 
Accounting, and lecturer. Coupled with progdi role that has not been so 
significant in the use of e-learning in Accounting Progdi lead level of concern 
using e-learning is reduced. 
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Pendidikan merupakan ujung tombak dalam membentuk insan yang 
cerdas dan kompetitif sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan mampu berkompetisi atau bersaing. Seiring dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan merupakan salah 
satu bidang yang sudah tersentuh oleh revolusi teknologi informasi dan 
komunikasi tersebut.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai diperkenalkan 
sebagai sarana pembelajaran  untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. 
Penggunaan teknologi informasi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi 
yang dapat meningkatkan pengetahuan dari keterampilan. Yang intinya 
menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakekat e-learning. 
E-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi elektronik internet. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana upaya 
Puskom, Progdi Akuntansi, dosen dan mahasiswa menggunakan e-learning 
sebagai media pembelajaran. Karena dari pertanyaan tersebut, sehingga peneliti 
berharap dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui secara mendalam 
penggunaan e-learning dapat membantu proses pembelajaran pada mahasiswa. 
Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

 Berdasarkan observasi  mendalam bahwa tujuan  adanya e-learning di 
UPN “Veteran” Jawa Timur yaitu untuk membudayakan Informasi Teknologi (IT) 
untuk dosen dan  mahasiswa. E-learning merupakan tuntutan secara global 
Perguruan tinggi di dunia secara eksternal dan kewajiban dari Rektor secara 
internal. Upaya yang dilakukan oleh Puskom untuk menjalankan e-learning di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan sosialisasi ke 
progdi dengan cara mengadakan pelatihan ke dosen. 

Pemahaman dosen dan mahasiswa mengetahui apa itu e-learning. 
Alasan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan pembelajaran 
dengan menggunakan e-learning bagi mahasiswa. Dan bagi dosen untuk 
meningkatkan kinerja dalam pengajaran terhadap mahasiswa. Dosen memegang 
peranan penting dalam penggunaan e-learning di progdi akuntansi UPN karena 
frekuensi mahasiswa menggunakan e-learning tergantung dari dosennya. 

Akibat kurang berjalan baik komunikasi antara Puskom, Progdi Akuntansi, 
dan dosen. Ditambah dengan peran progdi yang belum begitu signifikan dalam 
penggunaan e-learning di Progdi Akuntansi mengakibatkan tingkat kepedulian 
menggunakan e-learning berkurang. 
 
 
Keyword :E-learning, Proses Pembelajaran, Tingkat Kepedulian (Concern) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komputer merupakan salah satu teknologi 

yang berkembang dengan pesat saat ini. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi ini menyentuh berbagai aspek kehidupan di 

masyarakat dan  telah mengubah pemikiran baru di masyarakat. Peran 

ilmu pengetahuan sangatlah menonjol yang menuntut sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi dalam 

mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga  tidak terjadi 

ketimpangan antara perkembangan ilmu pengetahuan yang didukung 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan  kemampuan 

sumber daya manusia yang ada. 

Pendidikan merupakan ujung tombak dalam membentuk insan yang 

cerdas dan kompetitif sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan mampu berkompetisi atau bersaing. Seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan 

merupakan salah satu bidang yang sudah tersentuh oleh revolusi teknologi 

informasi dan komunikasi tersebut.   Perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi mulai diperkenalkan sebagai sarana pembelajaran  untuk 
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dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk menghasilkan insan 

Indonesia yang cerdas dan kompetitif. 

Penggunaan e-learning juga dikarenakan isu Peringkat Universitas 

Dunia Webometrics. Webometrics adalah  inisiatif untuk mempromosikan 

dan membuka akses publikasi ilmiah guna meningkatkan kehadiran 

akademik dan lembaga - lembaga penelitian di Situs Web. Peringkatan 

dimulai pada tahun 2004 dan didasarkan pada gabungan indikator yang 

memperhitungkan baik volume maupun isi Web, visibilitas dan dampak 

dari publikasi web sesuai dengan jumlah pranala luar yang diterima. 

Peringkat ini diperbaharui setiap bulan Januari dan Juli, penyedia Web 

indikator universitas dan pusat penelitian di seluruh dunia. Pendekatan 

yang mempertimbangkan berbagai kegiatan ilmiah diwakili di situs 

akademik.  

Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur peringkat 

Webometric adalah Size, Visibility, Rich file, dan Scholar. Penjabarannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Size (S) atau Ukuran Website, yaitu jumlah halaman yang terindek 

oleh empat mesin pencarian utama yaitu :  Google, Yahoo, Live 

Search dan Exalead. 

2. Visibility (V) atau Ketertampakan Website, yaitu: jumlah 

keseluruhan  tautan ekternal yang unik  dan terdeteksi oleh  Google 

search, Yahoo Search, Live Search and Exalead. 
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3. Rich Files (R) atau Banyaknya Dokumen, yaitu: banyaknya file 

yang terdeteksi, khususnya file yang memiliki tingkat relevansi 

terhadap aktivitas akademik dan publikasi ilmiah, dalam bentuk: 

Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word 

(.doc) dan Microsoft Powerpoint (.ppt). 

4. Scholar (Sc) atau Kepakaran, yaitu: paper atau karya ilmiah dan 

kutipan-kutipan yang ditemukan dalam Google  Scholar.  

Webometric bukanlah tujuan akhir, namun webometric yang 

merupakaan pemetaan dari kekuatan perguruan tinggi di bidang Social 

Networking baik internal sekaligus ekternal. Apapun tujuan webomteric 

sangatlah perlu dihargai dan diapresiasi untuk memacu perguruan tinggi 

memacu partisipasinya ke masyarakat luas, salah satunya dari publikasi 

penelitian. Pengukuran Webometric hanya menekankan pada publikasi 

secara elektronik melalui Website, baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. 
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Tabel 1.1 Ranking Webometric Perguruan Tinggi di Indonesia 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : prayudi.wordpress.com   

E-learning adalah salah satu model atau metode pembelajaran yang 

sedang digiatkan oleh pemerintah, khususnya di bidang pendidikan.  

Pembelajaran e-learning  ini merupakan model pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu jaringan Internet. 

Rosenberg dalam Suyanto (2005) menekankan bahwa e-learning merujuk 
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pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi 

yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 

Penggunaan e-learning sudah banyak digunakan oleh sekolah-

sekolah atau lembaga pendidikan yang ingin memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi  dalam meningkatkan prestasi dan kemampuan anak 

didiknya. Kemampuan (ability)  mahasiswa dalam proses pembelajaran 

adalah sejauh mana mahasiswa tersebut dapat mengerti dan  memahami 

materi ajar yang disampaikan oleh dosen.  Banyak hal yang dapat di 

jadikan tolak ukur dalam melihat kemampuan mahasiswa dalam 

memahami materi ajar. Pemanfaatan pembelajaran e-learning adalah salah 

satu upaya yang  bisa di terapkan untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa memahami materi ajar dalam perkuliahan. Faktor kemampuan 

mahasiswa dalam memahami materi ajar dibagi menjadi 3 aspek pokok  

yang dikemukakan oleh  Blooms dalam Sahfitri (2009) yaitu kemampuan 

pemahaman  kognitif yaitu  menekankan pada aspek intelektual dan 

memiliki jenjang dari yang rendah sampai yang tinggi. Pemahaman secara 

kognitif  ini meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis dan evaluasi. Aspek kemampuan pemahaman yang kedua adalah 

afektif yaitu sikap, perasaan emosi dan karakteristik moral yang diperlukan 

untuk kehidupan di masyarakat. Dimensi ketiga dari aspek pemahaman ini 

adalah pemahaman secara psikomotorik yaitu pemahaman yang 

menekankan pada gerakan - gerakan jasmaniah dan kontrol fisik. 

Kecakapan-kecakapan fisik ini dapat berupa pola - pola gerakan  atau 
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keterampilan fisik, baik keterampilan fisik halus maupun kasar. Selain 

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa, pemanfaatan e-

learning juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat 

peningkatan prestasi belajar mahasiswa. 

Penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian 

solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dari keterampilan. Yang 

intinya menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai 

hakekat e-learning. E-learning digunakan sebagai istilah untuk segala 

teknologi elektronik internet. Namun pada kenyataannya ditemukan 

penggunaan e-learning itu mulai ditinggalkan dikarenakan sistem e-

learning yang sering bermasalah sehingga e-learning itu sendiri tidak 

banyak digunakan.  

Fenomena terbukti dari tampilan e-learning yang dimiliki oleh 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Hanya 

beberapa dosen saja yang menggunakan fasilitas E-learning sebagai media 

pembantu proses pembelajaran mahasiswa. 
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Gambar 1.1 Tampilan Dosen Pengguna Fasilitas E-learning 
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Hal inilah yang melatarbelakangi dibuatnya sebuah gagasan 

mengenai “Studi Penggunaan E-learning Progdi Akuntansi Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Adapun tujuan peneliti 

melakukan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana Mahasiswa 

progdi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur menanggapi fenomena e-learning ini dan menggunakannya sebagai 

media untuk meningkatkan proses pembelajaran mahasiswa. 

 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan fokus penellitian yang telah ditetapkan di atas, maka 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Bagaimana penggunaan e-learning  dalam proses pembelajaran di 

progdi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penggunaan e-learning dalam proses pembelajaran mahasiswa progdi 

Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, 

maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis. 
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Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi: 

1. Bagi penulis 

Menambah wawasan peneliti terhadap penggunaan e-learning 

yang telah sediakan oleh Universitas Pembangungan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur  fakultas ekonomi progdi akuntansi. 

2. Bagi Intitusi Pendidikan / Fakultas 

Dapat memberikan informasi mengenai apa saja kendala yang 

dialami oleh progdi, dosen dan mahasiswa dalam penggunaan e-

learning. Untuk selanjutnya dapat dijadikan saran masukan 

kepada Universitas Pembangungan Nasional “Veteran” Jatim  

fakultas ekonomi progdi akuntansi sebagai penyedia dan 

penyelenggara e-learning. 

3. Bagi pengembangan ilmu 

Berperan sebagai salah satu penyumbang ilmu pengetahuan 

mengenai penggunaan e-learning terhadap proses pembelajaran 

mahasiswa sehingga untuk memotivasi penelti-peneliti lain di 

masa yang akan datang. 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan ilmu 

akuntansi terutama pada aspek keperilakuan mahasiswa akuntansi terhadap 

penerapan e-learning yang diselengarakan oleh universitas. Serta untuk 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa melalui e-learning. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Penerapan e-learning yang telah diselenggarakan oleh universitas, 

apabila dimanfaatkan dengan baik, maka dapat meningkatkan proses 

pembelajaran mahasiswa sehingga dapat juga meningkatkan prestasi 

akademik mahasiswa. Dengan kata lain peneliti dapat menggunakan e-

learning secara optimal.  
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