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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memajukan bangsa. Melalui 

pendidikan yang baik, akan meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia sehingga 

dapat mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kualitas pendidikan saat ini di 

Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data pengamatan yang menjadi 

saingan Indonesia mengenai kualitas pendidikan salah satunya dari Political And 

Economic Risk Consultan (PERC) menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan 12 

dari 12 negara di Asia, sedangkan The World Economic Forum Swedia (2002)  

membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia rendah dari 57 negara yang ada di dunia 

Indonesia menempati urutan ke-37 sehingga Indonesia masih berada di peringkat 

terbawah dibandingkan dengan negara lainnya (Prastya, 2019). Menurut  Menteri 

Keuangan Sri Mulyani dalam Putri (2019) mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan 

akuntansi di Indonesia belum cukup baik sehingga perlu beberapa faktor untuk dapat 

meningkatkan sistem pembelajaran akuntansi yang sesuai dengan standar. Hal ini masih 

menjadi salah satu masalah yang terjadi di Indonesia dalam kegiatan belajar.  

Belajar merupakan suatu perubahan yang berkaitan dengan bakat pengalaman dan 

latihan. Upaya dalam kegiatan belajar yang dilakukan oleh dosen dengan kondisi 

lingkungan yang efektif dan efisien supaya mahasiswa dapat memahami proses 

pengukuran, pengindentifikasi dan menginformasikan berupa ekonomi atau keuangan 

dengan baik (Kusuma & Aisyah, 2012). Menurut  Depdiknas (2003) dalam Santoso 

(2013) sebuah bahan materi yang ada di akuntansi merupakan sebuah informasi yang 

berkaitan dengan transaksi keuangan. Oleh sebab itu, informasi tersebut dapat berguna 

untuk pengambilan keputusan dan tanggung jawab di bidang keuangan. Pembelajaran di 

dalam akuntansi meliputi pencatatan, meringkas, mengolah data  dari menganalisis 

hingga melaporkan data yang berhubungan dengan keuangan. Proses pembelajaran 

akuntansi merupakan kegiatan belajar mengajar antar mahasiswa di kelas dengan 

menggunakan materi yang berlandaskan akuntansi melalui metode pendekatan tertentu 

yaitu deep approach ataupun surface approach (Megawati & Sari, 2012). 
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Di Indonesia masih banyak yang melakukan pembelajaran secara teori daripada 

memberikan contoh praktiknya. Persepsi kepuasan mahasiswa akan lebih baik apabila 

proses pembelajaran dilakukan tidak hanya secara teori, namun juga memberikan praktik 

saat belajar. Bahkan dosen memberikan fasilitas yang memungkinkan mahasiswa lebih 

aktif dan inovatif dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Ilmu 

akuntansi mempunyai dua sudut pandang pengertian sebagai pengetahuan profesi yang 

nantinya akan dapat berguna untuk dunia nyata dan pengetahuan disiplin yang diterapkan 

oleh perguruan tinggi  (Suwardjono, 2005 dalam Novius, 2010), tetapi masih banyak 

mahasiswa yang kurang memiliki motivasi dalam kegiatan pembelajaran yang telah 

diberikan. Kualitas pengalaman belajar merupakan salah satu tolak ukur tinggi 

rendahnya keberhasilan perguruan tinggi.  

Menurut Depdiknas (2004) dalam Gurnito (2016) tolak ukur mengenai kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari keterlibatan antara sistematik dan sinergis guru, siswa, 

materi, suasana pembelajaran, serta media pembelajaran dalam progres di kelas dan hasil 

belajar yang dapat maksimal yang sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. 

Melalui proses belajar yang baik, mahasiswa akan turut aktif serta termotivasi dalam 

kegiatan belajar. Namun, selain dosen yang ikut terlibat dalam proses belajar terdapat 

media pembelajaran yang digunakan untuk dapat menunjang proses pembelajaran 

tersebut. Kualitas pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar antara guru dan siswa 

dalam mencapai kualitas pembelajaran sehingga dapat dilihat dalam berbagai aspek salah 

satunya adalah penilaian (Saputri, 2016). Tinggi rendahnya penilaian tersebut untuk 

dapat mengetahui pemahaman antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya dalam 

mengikuti proses belajar. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional pendidikan (2005) menyatakan bahwa dalam proses belajar yang 

diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, inspiratif memotivasi 

supaya aktif, kreatif, mandiri sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Standar ini 

dibuat sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar kualitas 

pembelajaran di Indonesia memiliki standar yang sesuai dan dapat digunakan di seluruh 

Indonesia.  

Menurut Bobe & Cooper (2018) mahasiswa akuntansi memiliki kecenderungan 

surface approach yaitu dimana mahasiswa meminimalkan usahanya dalam belajar 

daripada deep approach yang memaksimalkan usaha dan memiliki strategi dalam 

belajar. Mahasiswa mempunyai dorongan agar dapat lulus dibandingkan yang memang 
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paham dengan materi karena tertarik. Pemerintah sekarang mengeluarkan  Surat Edaran 

Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada Satuan 

Pendidikan, dan  Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 (Kemendikbud, 2020). Bahwa dengan 

dibentuknya peraturan baru seluruh pemerintah menghimbau agar kegiatan belajar dapat 

dilakukan dirumah dengan sistem pembelajaran daring. Keluarnya surat edaran tersebut 

membuat seluruh perguruan tinggi di Indonesia menggunakan sistem daring. Sejak tahun 

2014 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sudah merintis tentang pembelajaran 

daring supaya dapat meningkatkan akses belajar yang bermutu (Kemendikbud, 2014). 

Namun, di Indonesia hanya beberapa yang menerapkan kuliah daring sebelum 

diterbitkan surat edaran dari Mendikbud. Perguruan tinggi yang tidak terbiasa dengan 

metode ini dirasa belum benar-benar siap melakukan kuliah daring yang secara 

mendadak dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. 

Pembelajaran daring muncul pada akhir abad ke-20, memasuki abad ke-21 menjadi 

salah satu pembelajaran yang efektif (Lenar et al., 2014), karena kegiatan pembelajaran 

ini merupakan proses yang tidak memperhitungkan ruang dan waktu pembelajaran, 

memiliki sifat mandiri untuk proses pengembangan peserta didik menggunakan metode 

maupun media dalam kegiatan pembelajaran (Kor et al., 2014). Pembelajaran daring 

dilakukan dengan model pembelajaran yang sudah tersediakan dalam media internet 

maupun media jaringan komputer yang lain supaya bahan belajar untuk mahasiswa tetap 

dapat tersampaikan dengan baik (Herayanti et al., 2017). Mahasiswa dituntut untuk 

melakukan kegiatan belajar di rumah masing-masing yang dimungkinkan dengan adanya 

ini mahasiswa merasa kurang efektif dengan kegiatan belajar secara daring sehingga 

mahasiswa tidak memiliki motivasi memahami materi belajar yang mereka terima, tugas-

tugas yang diberikan oleh dosen tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu dan 

melakukan belajar mandiri atas kesadaran masing-masing individu.  

Mahasiswa yang mengadopsi deep approach yaitu seorang mahasiswa yang 

memiliki kegiatan belajar secara terstruktur dalam kegiatan pembelajaran daring akan 

berbeda dengan mereka yang melakukan dikelas. Mahasiswa yang memiliki 

kecenderungan menggunakan deep approach pada saat kegiatan belajar melalui daring 

tidak adanya interaksi dengan dosen sehingga mereka tidak memiliki ketakutan saat 

berhadapan langsung di kelas dan dapat fokus pada materi yang disampaikan sehingga 

mahasiswa dalam bertanya beberapa topik tidak merasa malu karena hanya bertemu pada 

saat kegiatan pembelajaran melalui virtual. 
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Mahasiswa yang mengadopsi surface approach yaitu seorang mahasiswa yang 

hanya terpacu pada proses penilaiannya saja. Dalam kegiatan pembelajaran daring 

mahasiswa bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik seperti melakukan kecurangan 

saat ujian dan tidak memperhatikan dalam kegiatan belajar, karena tidak adanya 

pengawasan langsung dari dosen. Selain itu, terdapat beberapa mata kuliah akuntansi 

memerlukan perhitungan dan latihan soal-soal sehingga mahasiswa tidak paham jika 

hanya dijelaskan melalui media virtual karena terbiasa dengan interaksi langsung dari 

dosen dikelas. Oleh sebab itu, pihak perguruan tinggi dan pemerintah melakukan upaya 

supaya pembelajaran tetap dilakukan meskipun sedang terdampak COVID-19. 

Mahasiswa menggunakan kegiatan tersebut agar mereka mendapatkan nilai ataupun 

sertifikat walaupun tidak mendapatkan ilmunya.  

Harapan yang dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi mahasiswa tetap 

mendapatkan materi setiap mata kuliah supaya tidak tertinggal dan kegiatan belajar tetap 

berlangsung seperti berada di dalam kelas yang membedakan hanyalah tempat, tetapi 

kenyataannya masih terdapat beberapa mahasiswa yang terkendala dalam kegiatan 

belajar berlangsung baik dari sinyal internet, biaya yang dikeluarkan untuk kuota dan 

dosen maupun mahasiswa yang masih beradaptasi menggunakan sistem universitas 

ataupun media virtual yang akan digunakan. Sementara itu, di Indonesia hanya beberapa 

universitas yang menggunakan perkuliahan daring sehingga masih banyak universitas 

lainnya yang baru beradaptasi dengan kegiatan perkuliahan daring.  

Berdasarkan pra-riset yang disebarkan melalui situs online didapatkan hasil dari 15 

kuesioner menanyakan tentang kepuasan belajar akuntansi dalam pengalaman 

pembelajaran daring. Sekitar 9 dari 15 mahasiswa tersebut mengatakan bahwa belum 

puas dengan pengalaman pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil pra-riset 

tersebut maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menginvestigasi penyebab dari 

rendahnya kepuasan mahasiswa akuntansi terhadap pengalaman pembelajaran di 

Universitas terakreditasi A di kota Semarang. Dengan menggunakan sampel mahasiswa 

akuntansi yang terakreditasi A diharapkan data yang akan diperoleh dapat maksimal 

serta dapat mencerminkan kualitas mahasiswanya. Faktor yang mungkin dapat 

mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam kepuasan pembelajaran yaitu dosen, minat, 

motivasi belajar, fasilitas belajar yang diberikan, lingkungan, dan kelembagaan. 

Dalam kegiatan pembelajaran perlunya sebuah pedoman untuk dapat menentukan 

strategi pengajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran (Byrne et al., 2002). 

Mahasiswa akuntansi cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran tergantung dari 
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tugas-tugas dituntutan harus dipenuhi, serta menghafalkan dan memahami materi (Chin 

& Brown, 2000). Dalam pernyataan tersebut variabel independen adalah pengajaran yang 

efektif yaitu seorang dosen dapat berhasil mencapai tujuan dari belajar mahasiswa, deep 

approach yaitu dengan berusaha memahami, serta memperluas materi yang diterima dan 

surface approach yang hanya peduli dengan nilai untuk dapat lulus meskipun materi 

yang disampaikan tidak paham. Variabel Dependen yaitu merupakan kualitas dalam 

kegiatan belajar berdasarkan hasil akhir yang diterima namun hasil akhir yang digunakan 

bukan berdasarkan nilai atau pencapaian angka namun kepuasan pengalaman 

pembelajaran daring yang diterima pada saat pembelajaran dilakukan. 

Pada penelitian ini mengacu dari “Accounting students’ perceptions of effective 

teaching and approaches to learning: Impact on overall student satisfaction. Accounting 

& Finance.” (Bobe & Cooper, 2018) bahwa adanya survei yang dilakukan terhadap 

wakil rektor dan perwakilan pengajar, dengan melihat data-data yang ada mengenai 

pembelajaran dan pengajaran, dari 15 dari 40 universitas Australia. Penelitian ini 

memiliki keterlibatan siswa dan kepuasan yang didapatkan bahwa  yang didapatkan 

bahwa dengan menerapkan prinsip pengajaran yang efektif dapat mempengaruhi 

mahasiswa akuntansi dalam pendekatan belajar yang deep approach supaya dapat 

meningkatkan kepuasan mahasiswa.  

Tujuan dengan adanya penelitian ini adalah untuk dapat melihat faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi mahasiswa akuntansi dengan kepuasan pembelajaran dengan 

kondisi perkuliahan daring karena peraturan pemerintah yang harus dilakukan untuk 

dapat memutus rantai COVID-19. Penelitian ini diadaptasi dari teori Biggs (1991) ‘3P 

Model’ yaitu presage, process and product. Presage yaitu persepsi mahasiswa terhadap 

sifat, sikap dan karakteristik seorang pengajar, process yang merupakan pendekatan 

dalam proses belajar dan product dari hasil pencapaian belajar. Penelitian ini menarik  

karena mahasiswa mempunyai persepsi bahwa suatu kualitas pengalaman belajar yang 

dapat diukur dengan kepuasan pengalaman belajar daring sehingga materi yang diterima 

dapat bermanfaat dan dibandingkan dengan hasil pencapaian nilai atau angka yang 

diterima serta untuk dapat mengetahui mahasiswa merasa puas atau tidaknya selama 

kegiatan belajar yang diterapkan dengan daring. Motivasi dengan dilakukannya 

penelitian ini karena kondisi perkuliahan pada bulan Maret 2020 dilakukan dengan 

sistem daring secara mendadak. Di Indonesia masih terdapat beberapa universitas yang 

melakukan perkuliahan daring sehingga mahasiswa yang berada di universitas tersebut 

atas keinginannya dalam kegiatan belajar secara daring sementara untuk universitas 
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lainnya melakukan kegiatan belajar daring karena peraturan pemerintah yang 

dikeluarkan sehingga mahasiswa dituntut untuk melakukan belajar dimanapun dan 

kapanpun tanpa datang ke kampus maka diadakannya penelitian ini. Dengan demikian, 

penelitian ini mengusulkan yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

BERPENGARUH TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA AKUNTANSI 

TENTANG PENGALAMAN PEMBELAJARAN DARING” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

1. Apakah pengajaran yang efektif berpengaruh signifikan positif dengan deep 

approach dalam pembelajaran oleh mahasiswa akuntansi ? 

2. Apakah pengajaran yang efektif berpengaruh signifikan negatif dengan surface 

approach dalam pembelajaran oleh mahasiswa akuntansi ? 

3. Apakah deep approach berpengaruh signifikan positif dengan kepuasan mahasiswa 

akuntansi dalam pengalaman pembelajaran daring? 

4. Apakah surface approach berpengaruh signifikan negatif dengan kepuasan 

mahasiswa akuntansi dalam pengalaman belajar daring? 

5. Apakah pengajaran yang efektif berpengaruh signifikan positif dengan kepuasan 

mahasiswa akuntansi dengan pengalaman belajar daring? 

 

1.3  TUJUAN RISET  

1. Untuk mengetahui apakah pengajaran yang efektif berpengaruh signifikan positif 

dengan deep approach dalam pembelajaran oleh mahasiswa akuntansi. 

2. Untuk dapat mengetahui apakah pengajaran yang efektif berpengaruh signifikan 

negatif dengan surface approach dalam pembelajaran oleh mahasiswa akuntansi. 

3. Untuk mengetahui deep approach berpengaruh signifikan positif dengan kepuasan 

mahasiswa akuntansi dalam pengalaman pembelajaran daring. 

4. Untuk dapat mengetahui surface approach berpengaruh signifikan negatif dengan 

kepuasan mahasiswa akuntansi dalam pengalaman belajar daring. 

5. Untuk mengetahui apakah pengajaran yang efektif berpengaruh signifikan positif 

dengan kepuasan mahasiswa akuntansi dengan pengalaman belajar daring. 
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1.4 MANFAAT RISET  

1.  Manfaat Praktik 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi instansi 

pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan upaya standar 

pembelajaran terutama dibidang akuntansi. Para pengajar jurusan akuntansi sebagai 

dasar untuk mengembangkan strategi belajar-mengajar, pengelolaan pembelajaran 

dan meningkatkan konsep lingkungan belajar dan untuk meningkatkan proses belajar 

yang efektif sehingga dapat diterapkan pada situasi kegiatan belajar. Bagi para 

pelajar untuk bisa mengadopsi suatu pendekatan belajar yang baik supaya mencapai 

hasil belajar yang baik. 

2. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan pengetahuan dalam 

peneliti sendiri mengenai pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa akuntansi tentang 

pengalaman pembelajaran daring. Pada peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai 

referensi yang akan meneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa akuntansi tentang pengalaman pembelajaran. 
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1.5  KERANGKA PIKIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas pendidikan di Indonesia 

Pembelajaran Akuntansi 

Keluarnya surat edaran Mendikbud tentang 

pengalaman pembelajaran 

Pembelajaran daring 

Dilakukan pra-riset 15 kuesioner terdapat 9 dari 15 responden 

mengatakan bahwa tidak puas dengan pembelajaran saat ini 

Faktor pembelajaran akuntansi 

Motivasi Riset, pembelajaran yang dilakukan secara daring  

Teori Biggs (1991) ‘3P’ setiap siswa memiliki setiap alasan 

dalam belajar mulai dari pengajar, pendekatan dan hasil 

‘seriap siswa Model’ 

Presage Process Product 

Pengajaran Efektif 

Deep Approach 

Surface Approach 

Kepuasan Pengalaman 

Pembelajaran 

Variabel Independen Variabel Dependen 

H1 
H3 

H2 
H4 

H5 
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Kualitas pendidikan di Indonesia memiliki peringkat yang rendah apabila 

dibandingkan dengan peringkat dengan negara lainnya di dunia. Salah satu kualitas 

pendidikan yang kurang baik adalah kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia. Jadi, 

perlu meningkatkan beberapa aspek dalam pendidikan akuntansi yang secara 

langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. 

Faktor – Faktor yang dapat diteliti yaitu Pengajaran yang Efektif, Deep 

Approach dan Surface Approach dari mahasiswa, terlebih lagi setelah 

dikeluarkannya edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 maka terdapat adaptasi lebih 

lanjut karena sistem belajar yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi 

secara daring. Melalui hal tersebut maka dilakukanlah penelitian mengenai pengaruh 

Pengajaran yang Efektif, Deep Approach dan Surface Approach terhadap Kepuasan 

Pengalaman Pembelajaran di masa pembelajaran daring. 
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