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Abstrak 

 

Posisi dosen dalam perguruan tinggi adalah sebagai kunci terdepan 

terlaksananya proses pembelajaran sebagai seorang pendidik dan pencetak sumber 

daya manusia. Sehingga, kompetensi seorang dosen sangat menentukan 

kemampuan dan keahlian mahasiswa. Untuk melihat kompetensi dosen dapat 

diperoleh dengan memberikan penilaian oleh mahasiswa terhadap atribut-atribut 

dosen berupa kepuasan mahasiswa yang dilihat dengan membandingkan nilai 

harapan mahasiswa terhadap dosen sebelum perkuliahan dengan nilai persepsi 

(nyata) setelah mengikuti perkuliahan. 

Obyek  yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa program 

studi Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data 

primer yang diperoleh dari jawaban kuisioner yang diberikan secara langsung 

kepada mahasiswa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi angkatan 2010 UPN 

”Veteran” Jawa Timur sebanyak 189 orang dan sampel 66 orang, dengan teknik 

Random Sampling.Data diolah menggunakan SPSS 16, dianalisis dengan regresi 

linear berganda, uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik, kompetensi 

professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi social dosen berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa secara simultan. 

 

Keyword : Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi  
Kepribadian,ompetensi Sosial, Dosen, Kepuasan Mahasiswa 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini dunia berkembang tanpa batas karena tuntutan kualitas 

produk satu aktivitas dalam era globalisasi semakin tinggi. Termasuk juga 

dunia pendidikan dituntut harus dapat  memiliki output berupa sumber daya 

manusia yang berkualitas. Arti berkualitas disini adalah mereka yang 

memiliki kompetensi terhadap disiplin ilmunya dan mampu diterima di pasar 

tenaga kerja dan setaraf dengan kualitas output dari negara. Dari dunia 

pendidikan inilah dapat menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai 

keahlian yang akan dipergunakan pada waktu yang akan datang. 

Menurut Swasto (1995), peran dosen disamping sebagai pengajar  

juga sebagai peneliti dan penyebar informasi. Selain itu, dosen perlu 

mempunyai kemampuan berpikir logis dan kritis, menguasai prinsip dan 

metode penelitian serta mampu mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian. 

Dengan demikian, dosen selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan sosial kemasyarakatan. Hal ini menegaskan pula 

akan persyaratan keahlian atau kompetensi dalam pendidikan tinggi. 

Menyikapi tuntutan tersebut, banyak perguruan tinggi yang mengembangkan 

kurikulumnya dengan berbasis kompetensi yang menggeser kurikulum 

berbasis substansi. 
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Posisi dosen dalam perguruan tinggi adalah sebagai kunci terdepan 

dan sentral terlaksananya proses pembelajaran sebagai seorang pendidik dan 

pencetak bekal-bekal sumber daya manusia. Sebagai pendidik, dosen 

mengemban tugas dan tanggungjawab untuk mendidik mahasiswa menjadi 

individu yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang berguna bagi 

kehidupan dan diperlukan untuk memasuki dunia kerja, melalui 

kemampuannya mengajar berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, 

disamping tanggungjawab dalam bentuk sikap dan perilaku yang benar dan 

tidak benar dalam bertindak melalui sifat katauladanannya sebagai manusia 

yang bermoral.  

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, 

disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).  

Penilaian kinerja terhadap dosen sangat perlu untuk dilakukan. mulai 

tahun 2008, ada program penilaian kinerja dosen yang dinamakan Sertifikasi 

Dosen. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada 

dosen yang bertujuan untuk menilai profesionalisme dosen guna menentukan 

kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, melindungi profesi dosen 
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sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, meningkatkan proses dan 

hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.  

Di dalam sertifikasi dosen ada empat kompetensi yang wajib dinilai 

dari seorang dosen yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan 

kepribadian. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen diartikan sebagai 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. Menurut Saifuladi, (2008), seorang tenaga pendidik harus 

memiliki kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seperti kompetensi 

pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian yang baik agar 

mendapatkan kompetensi profesional dengan baik. 

Dosen dalam memberikan perkuliahan kepada mahasiswa seharusnya 

memiliki kompetensi yang terdiri dari berbagai atribut dalam proses belajar 

mengajar meliputi penguasaan materi, penyampaian materi, disiplin, 

penilaian dan kreativitas. Atribut-atribut yang dimiliki dosen tersebut dipakai 

untuk memberikan kepuasan kepada mahasiswa dalam proses belajar 

mengajar. Untuk melihat kompetensi dosen dapat diperoleh dengan 

memberikan penilaian oleh mahasiswa terhadap atribut-atribut yang dimiliki 

dosen tersebut. Atribut ini akan dinilai oleh mahasiswa selama perkuliahan 

apakah mereka puas atau tidak. Kompetensi pada dasarnya merupakan 

sebuah refleksi dari nilai‐nilai keahlian seseorang dalam melaksanakan 

bidang pekerjaannya. 
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Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PMPTK) di Indonesia telah terdaftar dosen dengan tingkat 

pendidikan strata 1 sebanyak 121.869 orang. Untuk jenjang strata 2 dan 3 

sebanyak 125.029 orang. Dari jumlah tersebut sangat jelas bahwa masih 

banyak dosen di perguruan tinggi Indonesia yang tingkat pendidikannya 

strata 1. Pada harian seputar Indonesia yang terbit tanggal 2 Juni 2011 di 

sebutkan bahwasanya 50% program studi perguruan tinggi swasta di 

Indonesia belum terakreditasi. 

Perbedaan antara perguruan tinggi terdapat pada kompetensi dosen 

yang mengajar serta fasilitas pada perguruan tinggi tesebut, sehingga muncul 

beberapa perbedaan yang mengakibatkan  pada hasil dari proses belajar yaitu 

pada lulusan perguruan tersebut. Menurut Clutterbuck, (2003:104), yang 

menciptakan perbedaan kualitas pada institusi perguruan tinggi di antaranya 

adalah sikap mahasiswa baik di dalam maupun luar perguruan tinggi tersebut 

yang di pengaruhi oleh dosen yang mengajar, jadi sangat penting 

mengusahakan keterlibatan para mahasiswa secara maksimum di setiap 

kegiatan atau proses belajar mengajar. Dalam proses belajar terdapat banyak 

variasi yang dilakukan serta cara mengajar setiap dosen berbeda dengan 

dosen yang lain, setiap dosen memiliki pengalaman yang berbeda pula 

sehingga dalam  proses belajar mengajar  juga menjadi berbeda. 

Banyak para tenaga pengajar di perguruan tinggi yang hanya 

mengajar dengan metodenya yang di anggap telah sempurna, tetapi belum 
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tentu baik dapat diterima oleh mahasiswa, yang mengakibatkan berbedanya 

kemampuan serta keahlian yang di miliki oleh mahasiswa setelah lulus dari 

perguruan tinggi. Kompetensi seorang dosen sangat menentukan kemampuan 

dan keahlian mahasiswa. 

Begitu juga pada Jurusan Akuntansi, dosen Prodi Akuntansi harus 

memiliki tingkat kompetensi yang tinggi sehingga dapat menciptakan 

akuntan-akuntan yang memiliki tingkat keahlian yang baik sehingga dapat di 

pergunakan dengan baik. Menurut Soemarso, (1995:10), akuntansi juga suatu 

program studi yang menfokuskan pada ketelitian dan penalaran yang tinggi. 

Sehingga peran dosen sangat menentukan akhir dari proses belajar mengajar. 

Dari sisi lain, kita juga harus dapat melihat dari keinginan seorang dosen 

untuk bisa meningkatkan kompetensinya, tidak hanya menuntut seorang 

dosen harus kompeten. 

Kepuasan mahasiswa akan dilihat dengan membandingkan nilai 

harapan mahasiswa terhadap dosen sebelum perkuliahan dengan nilai 

persepsi (nyata) setelah mengikuti perkuliahan. Hasil dari penilaian 

mahasiswa tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi dosen untuk 

memperbaiki atribut penilaian yang masih kurang dan mempertahankan 

atribut penilaian yang sudah bagus. Kepuasan konsumen (mahasiswa) 

merupakan perbedaan antara yang diharapkan konsumen (nilai ekspetasi) 

dengan situasi yang diberikan perusahaan dalam usaha memenuhi harapan 
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konsumen (nilai persepsi) sehingga bila nilai persepsi semakin besar dari 

nilai ekspetasi maka konsumen akan semakin puas ( Kotler, 2003:5). 

Persepsi yang di berikan oleh seseorang berpengaruh juga dari latar 

belakang pribadinya. Dalam memberikan persepsi mahasiswa pada dosen 

banyak faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, di antaranya faktor 

indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa, pendidikan dan penghasilan 

orang tua mahasiswa. 

Adanya gambaran di atas menunjukkan perlu diteliti mengenai 

penilaian mahasiswa terhadap kompetensi dosen, khususnya dosen program 

studi akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur. Sehingga peneliti tertarik 

untuk mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi 

Kepribadian, Kompetensi Profesional, Dan Kompetensi  Sosial Tenaga 

Akunan Pendidik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Studi Pada 

Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2010 UPN “Veteran” Jawa Timur”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini terfokus pada: 

1. Apakah  kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur ? 

2. Apakah  kompetensi kepribadian berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur ? 
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3. Apakah kompetensi profesional berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur ? 

4. Apakah kompetensi sosial berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa 

UPN “Veteran” Jawa Timur ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini, 

yaitu untuk : 

1. Membuktikan adanya pengaruh kompetensi pedagogik terhadap 

kepuasan mahasiswa. 

2. Membuktikan adanya pengaruh kompetensi kepribadian terhadap 

kepuasan mahasiswa. 

3. Membuktikan adanya pengaruh kompetensi profesional terhadap 

kepuasan mahasiswa. 

4. Membuktikan adanya pengaruh kompetensi sosial terhadap kepuasan 

mahasiswa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat terhadap perkembangan ilmu ekonomi dalam bidang pendidikan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca, 

yakni : 
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1.4.1 Bagi Dunia Pendidikan 

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan studi dan 

perkembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai kompetensi tenaga 

akuntan pendidik dan  referensi penelitian dimasa yang akan datang. 

1.4.2 Bagi Dosen 

Sebagai sarana evaluasi untuk pengembangan kualitas pengajaran dan 

peningkatan kualitas Jurusan / Fakultas. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan 

sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman 

peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat 

terutama yang berkaitan langsung dengan basic keilmuan peneliti. 

Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi peneliti berikutnya yang berminat dan tertarik melakukan 

penelitian lanjutan tentang kompetensi tenaga akuntan pendidik. 
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