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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan suatu alat yang bermanfaat untuk memperdayakan 

sumber daya manusia. Faktor utama yang mengakibatkan pembangunan dan 

perkembangan ekonomi mengalami kehambatan adalah tingkat kualitas sumber 

daya yang dihasilkan rendah. Oleh karena itu, pendidikan perlu ditindaklanjuti yang 

diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan 

di suatu perguruan tinggi dominan dipengaruhi profesionalisme pendidik. 

Machfoedz (1999) dalam Setiyani (2003) mengidentifikasikan profesionalisme 

sebagai penguasaan di bidang pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan 

karakter (character). Dengan adanya profesionalisme dari seorang pendidik, 

mahasiswa diharapkan dapat memperoleh bekal baik yang bermanfaat ketika 

memasuki dunia bisnis kedepannya. Salah satu pendidikan yang dominan dituju 

oleh mahasiswa adalah ekonomi dan bisnis, terkecuali akuntansi. 

Banyak dari para mahasiwa lulusan akuntansi belum mampu untuk terjun 

ke dalam persaingan dunia bisnis, dikarenakan kurang adanya persepsi yang 

diberikan (Handayani, 2009). Kholis (2003) dalam Anggreni (2017) menyatakan 

bahwa rendahnya persepsi dikarenakan profesionalisme dosen yang dinilai masih 

kurang. Persepsi tersebut dinilai dari seberapa jauh seorang dosen dapat 

memberikan pandangan yang berkhaitan dengan ruang lingkup akuntansi kepada 

mahasiswa. Foster dan Cyntia (2000) dalam Surya (2016) mengemukakan bahwa 
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penguasaan dan pelaksanaan dalam knowledge, skill, dan character menjadi acuan 

untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam dunia akuntansi. Standarisasi 

pendidikan dari Badan Standar Nasional bagi seluruh perguruan tinggi menjelaskan 

bahwa mewajibkan tenaga pendidik memiliki sertifikasi guna menunjang kualitas 

yang terdapat dalam dirinya dan dapat disalurkan kepada calon mahasiswa. Dengan 

adanya standarisasi, PTN dan PTS mampu untuk menyamakan kualitas di dalam 

memberikan pendidik yang baik kepada mahasiswa (Kepala Subdirektorat 

Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi, 2017, dalam Kemenristekdikti, 2018).  

Survei berdasarkan hasil Kemenristekdikti (2018), menunjukan bahwa 

terdapat tiga puluh perguruan tinggi non advokasi yang menduduki peringkat 

teratas dan semuanya merupakan PTN, sementara itu, bahwa hampir 70% 

mahasiswa Indonesia kuliah pada PTS. Hal lain, PTS merupakan organisasi nirlaba 

yang didukung dengan jumlah mahasiswa yang banyak. Dengan adanya mahasiswa 

yang banyak, tentu perguruan juga mendapatkan dana yang seharusnya digunakan 

untuk menaikkan kualitas pendidikan dosen dan pembelajaran (Pangarso, 2019). 

Maka dari itu, PTS diharapkan dapat bersaing dalam memproduksi sumber daya 

manusia yang mempunyai pendidikan baik, berkualitas, terampil, dan dinamis 

dalam menghadapi perkembangan zaman (Menristekdikti, 2018 dalam Fatimah 

2018). Disamping itu, calon mahasiswa dan mahasiswa akuntansi dapat menilai 

apakah perguruan tinggi yang dipilih dapat memberikan bekal pendidikan yang 

baik untuk kedepan.  
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Dari hasil pencarian penulis, terkhait pemerolehan data hanya dilakukan 

pada PTN saja (Anggreni, 2017). Beberapa hasil penelitian menunjukan mengenai 

profesionalisme dianggap belum atau masih harus ditingkatkan oleh pendidik yang 

diharapkan bahwa akuntan pendidik dapat melakukan pengembangan diri dintinjau 

dari segi pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Hasil penelitian sebelumnya, 

menunjukan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki persepsi yang baik mengenai 

profesionalisme akuntan pendidik ditinjau dari segi pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan karakter (character) (Anggreni, 2017). Tetapi, mempunyai 

keterbatasan bahwa pemerolehan data hanya diperoleh pada PTN. Hasil lainnya, 

Purnamasari (2003) dalam Anggreni (2017) menunjukan bahwa mahasiswa 

akuntansi pada PTN mempunyai persepsi baik mengenai profesionalisme akuntan 

pendidik dibandingkan dengan PTS ditinjau dari segi pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan karakter (character). 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kembali 

mengenai “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Profesionalisme Akuntan 

Pendidik Ditinjau Dari Segi Knowledge, Skill, dan Character”. Penelitian ini akan 

dilakukan dan dibandingkan terhadap semua perguruan tinggi di Semarang, baik 

swasta dan negeri, pada program studi akuntansi yang mempunyai nilai akreditasi 

A.   
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan knowledge dosen akuntansi PTN dan PTS ? 

2. Apakah ada perbedaan skill dosen akuntansi PTN dan PTS ? 

3. Apakah ada perbedaan character dosen akuntansi PTN dan PTS ? 

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan knowledge dosen akuntansi PTN 

dan PTS. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan skill dosen akuntansi PTN dan 

PTS. 

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan character dosen akuntansi PTN 

dan PTS. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka manfaat penelitian yaitu :  

1. Calon Mahasiswa Akuntansi 
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Yaitu memberikan gambaran yang digunakan sebagai acuan untuk mengambil 

keputusan, apakah sebaiknya memasuki PTN atau PTS, yang dilihat dari 

profesionalisme akuntan pendidik ditinjau dari segi knowledge, skill, dan character.  

2. Perguruan Tinggi 

Yaitu memberikan gambaran yang digunakan sebagai acuan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas akuntan pendidik di dalam 

memberikan pendidikan yang baik kepada calon mahasiswa akuntansi, yaitu 

dengan melakukan pengembangan potensi diri. Oleh karena itu, diharapkan akuntan 

pendidik dapat menghasilkan calon akuntan yang berpengetahuan, 

berketerampilan, dan berkarakter pada saat memasuki dunia akuntansi untuk 

kedepannya. 
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PTN                       PTS 

Knowledge         Knowledge 

Skill                    Skill                                                                                                                        

Character           Character                                                                                                     

   

1.4 Kerangka Pikir 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anggreni (2017), mahasiswa akuntansi memiliki persepsi yang baik mengenai 

profesionalisme akuntan pendidik ditinjau dari segi pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan karakter (character). Tetapi, mempunyai keterbatasan 

bahwa pemerolehan data hanya diperoleh pada PTN. 

 

Profesionalisme merupakan penguasaan di bidang pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan karakter (character). Nurchayati (2012), dosen yang 

profesional, sebuah perguruan tinggi dapat memperoleh akreditasi yang baik. 

Oleh karena itu, profesionalisme dibutuhkan dan dianggap penting untuk 

akuntan pendidik.  

Uji Beda 

Uji Beda 

Uji Beda 

Penelitian Purnamasari (2003) dalam Anggreni (2017), PTN mempunyai 

profesionalisme yang baik dan PTS dianggap kurang mewadahi. Hasil survei 

kemenristekdikti (2018), terdapat empas belas perguruan tinggi di Indonesia 

yang dipegang oleh PTN. 

Standarisasi merupakan pedoman bagi perguruan tinggi untuk memberikan 

pendidikan yang baik dan menyamakan kualitas pendidikan yang diberikan. 

Standarisasi dapat berbentuk profesionalisme dan sertifikasi. 


