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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) merupakan salah 

satu rujukan nasional dalam meningkatkan mutu dan daya saing bangsa 

Indonesia pada sektor sumber daya manusia yang diberikan oleh sistem 

pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian 

kesetaraan capaian pembelajaran (Siagian & Siregar, 2018). Tujuan utamanya 

adalah untuk menyetarakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dengan 

yang ada di belahan dunia lain, dalam hal pendidikan dan pelatihan kerja di 

berbagai sektor(Siagian & Siregar, 2018). KKNI sendiri terdapat di Peraturan 

Presiden No. 8 Tahun 2012. Dalam Peraturan Presiden adanya KKNI memiliki 

banyak tujuan, beberapa diantaranya yaitu meningkatkan komitmen nasional 

untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan dapat 

bersaing di dunia internasional, mendorong meningkatnya mobilitas pelajar, 

mahasiswa, dan tenaga kerja antar negara berbasis kesetaraan syarat, 

memperoleh pengakuan terhadap KKNI dari negara-negara lain baik secara 

bilateral; regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan 

kepribadian bangsa Indonesia, memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk 

melakukan penyesuaian syarat dalam mengembangkan berbagai program 

pendidikan berkelanjutan (continuing education programs) atau belajar 

sepanjang hayat (lifelong learning programs), mendorong penyesuaian capaian 
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pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pendidikan terhadap tingkatan 

syarat yang sesuai dan diakui oleh pengguna lulusan dan lainnya.  

Djamaluddin (2014) menyatakan pendidikan adalah bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar menjadi 

dewasa. Sebuah pendidikan dirancang agar manusia yang memiliki akal dapat 

dipersiapkan untuk menerima berbagai macam pengetahuan sehingga dapat 

berkreasi (berdaya cipta) untuk dapat membuat  perubahan  di  masyarakat 

(Suryanti & Arfah, 2019). Berdasarkan Djamaluddin (2014) dan Suryanti & 

Arfah (2019), maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang tersebut agar 

menjadi lebih dewasa dengan mempersiapkan akal untuk menerima berbagai 

macam pengetahuan agar dapat membuat perubahan di masyarakat.  

Kualitas mahasiswa bergantung pada kualitas pendidikan perguruan 

tinggi yang ada (Anggreni et al., 2017). Dalam penyelenggaraan proses 

pendidikan, tidak semua institusi pendidikan memiliki kualitas yang sama. 

Proses pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila mampu menciptakan 

suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan (Fadilah, 2019). 

Kualitas pendidikan tercermin dari kualitas input, proses, output, dan outcome. 

Kualitas pendidikan suatu program studi memiliki keterkaitan dengan dosen. 

Dosen atau akuntan pendidik sendiri sebenarnya memiliki pengertian yang 

hampir sama. Hanya saja sebutan dosen berlaku secara umum di perguruan 

tinggi sedangkan sebutan akuntan pendidik lebih memfokuskan pada akuntansi. 

Dosen adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengajar atau orang 
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yang pekerjaannya (mata pencaharian, profesi) mengajar (Diknas, 2001: 330). 

Sedangkan akuntan pendidik adalah akuntan yang memiliki tugas dalam 

pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, 

mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi yang ada di perguruan 

tinggi (Sawitri & Fauziyah, 2017). Program studi yang berkualitas bergantung 

pada kualitas dosen yang tercermin dari profesionalisme dosen (Anggreni et al., 

2017). Profesionalisme dosen dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pengetahuan, 

keterampilan, karakter, dan metode pembelajaran. Apabila dosen mampu 

menguasai keempat hal tersebut dengan baik maka akan berpengaruh pula pada 

pendidikan. Pendidikan perlu dilakukan terus menerus agar menghasilkan 

sumber daya manusia yang baik. Kualitas pendidikan yang baik akan 

melahirkan generasi yang mampu bersaing di regional maupun di dunia 

internasional.  

Salah satu institusi pendidikan yang ada yaitu perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi merupakan sarana pendidikan yang menyediakan pendidikan 

sarjana. Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan lanjutan dari jenjang 

pendidikan sebelumnya (Khasanah, 2017). Jenjang pendidikan sebelumnya 

yang dimaksud adalah SMA. Terdapat urutan jenjang dalam pendidikan yaitu 

tingkat pendidikan rendah terdiri atas SD dan SMP, tingkat pendidikan 

menengah terdiri atas SMA, dan tingkat pendidikan tinggi terdiri atas sarjana 

(Dewi, 2013). Secara umum, sebuah perguruan tinggi memiliki kewajiban 

untuk mengarahkan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk mencapai 

kesuksesan. Perguruan tinggi perlu menuntut mahasiswanya agar mendapatkan 
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ilmu yang baik sehingga setelah lulus dari perguruan studi dan program studi 

tersebut, maka mahasiswa dapat mencapai cita-cita atau keinginannya dengan 

sukses. 

Profesional merupakan orang yang melakukan pekerjaan yang sudah 

dikuasai atau yang telah dibandingkan baik secara konsepsional, secara teknik 

atau latihan (Sinambela, 2017). Suryanti & Arfah (2019) menyatakan bahwa 

pendidikan yang bermutu sebagian besar dipengaruhi oleh profesionalisme 

dosen dalam mendidik mahasiswa karena pembelajaran yang didasarkan pada 

profesionalisme dosen secara komunikatif dapat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa. Profesionalisme merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap 

profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut 

dapat terlaksana atau dijalankan dengan sebaik-baiknya (Sinambela, 2017). 

Sedangkan maksud dari profesionalisme dosen secara komunikatif (Suryanti & 

Arfah, 2019) yaitu dosen menyampaikan informasi pembelajaran dengan cara 

yang mudah dipahami atau dimengerti serta efisien. Manfaat dari 

profesionalisme dosen yang diperoleh mahasiswa yaitu memudahkan 

mahasiswa dalam mendapatkan atau memahami ilmu dan pengetahuan yang 

diberikan dosen untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam dunia 

pendidikan (Indrawati et al., 2016) Profesionalisme dosen menuntut para dosen 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan profesionalnya dan 

kompetensi dalam berkontribusi menghasilkan kualitas sumber daya manusia 

terutama lulusan akuntan yang bermutu dan mampu bersaing. Menurut 

Anggreni et al., (2017) profesionalisme dosen dipengaruhi oleh beberapa hal 
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yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Menurut Suryanti & Arfah 

(2019) profesionalisme dosen juga dipengaruhi oleh metode pembelajaran. 

Keempat dimensi tersebut memiliki definisi masing-masing. Pengetahuan 

merupakan pengertian yang dimiliki oleh manusia secara pribadi digunakan 

untuk memecahkan masalah (Anggreni et al., 2017). Keterampilan adalah 

kemampuan yang dapat membuat seseorang untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan (Anggreni et al., 2017). Karakter merupakan personalitas seorang 

profesional yang diantaranya ditunjukkan dalam sikap dan tindakan etisnya 

(Anggreni et al., 2017). Metode pembelajaran merupakan apa yang telah 

dipelajari oleh seorang dosen sebelumnya yang nantinya menunjukkan 

bagaimana perilaku dosen tersebut setelah lulus dari pendidikannya (Suryanti 

& Arfah, 2019).  Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dosen harus siap 

dalam menghadapi tantangan yang semakin berat untuk ke depan. 

Profesionalisme dosen sangatlah penting karena profesi akuntansi memiliki 

peluang yang unggul karena dibutuhkan dalam berbagai bidang pekerjaan. 

Badan Akreditasi Nasional menyelenggarakan sistem akreditasi bagi 

lembaga pendidikan. Kamal & Rahmadiane (2017) menyatakan akreditasi 

merupakan pengakuan secara formal yang dilakukan oleh badan akreditasi 

kepada suatu lembaga atau organisasi pendidikan. Penilaian akreditasi 

dilakukan di institusi perguruan tinggi tersebut dan program studi. Risnita & 

Sohiron (2020) menyatakan akreditasi institusi perguruan tinggi dilakukan oleh 

BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) sedangkan akreditasi 

program studi dilakukan oleh LAM PT (Lembaga Akreditasi Mandiri 
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Perguruan Tinggi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016, 

BAN-PT dan LAM-PT memiliki wewenang masing-masing. BAN-PT 

memiliki beberapa wewenang diantaranya yaitu menyusun dan menetapkan 

instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan standar pendidikan tinggi; 

melakukan akreditasi perguruan tinggi; menerbitkan, mengubah, atau 

mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat akreditasi 

perguruan tinggi; dan lainnya. Sedangkan LAM-PT memiliki beberapa 

wewenang diantaranya menyusun instrumen akreditasi program studi 

berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar pendidikan tinggi; 

melakukan akreditasi program studi; menerbitkan, mengubah, atau mencabut 

keputusan tentang status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi; 

memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang 

diajukan atas status akreditasi dan atau peringkat akreditasi program studi; dan 

lainnya. Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Nomor 

8, saat ini terdapat 2 macam akreditasi. Akreditasi menggunakan Instrumen 

Akreditasi 7 Standar dan akreditasi menggunakan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0. 

Akreditasi yang menggunakan instrumen akreditasi 7 standar dibagi menjadi 3 

kategori yaitu akreditasi A, B, dan C (Kamal & Rahmadiane, 2017). Sedangkan 

akreditasi terbaru yang menggunakan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 dibagi menjadi 

3 kategori yaitu akreditasi Unggul, Sangat Baik, Baik. Kategori akreditasi 

tersebut hanya terdapat perbedaan pada istilah penyebutan dari akreditasi 

A,B,C menjadi akreditasi Unggul, Sangat Baik, Baik serta terdapat beberapa 

penyesuaian dalam undang-undang. Peringkat akreditasi program studi baik 
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A,B,C maupun Unggul, Sangat Baik,dan Baik tergantung dari instrumen 

akreditasi yang digunakan oleh program studi tersebut. Akreditasi program 

studi akuntansi di Semarang masih menggunakan sistem akreditasi yang lama 

yaitu instrumen akreditasi 7 standar. Hal ini dibuktikan dari web resmi 

pemerintah yang ter-update mengenai direktori hasil akreditasi program studi 

perguruan tinggi dapat dilihat bahwa akreditasi program studi akuntansi di 

Semarang yang akan digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan 

sistem yang lama yaitu instrumen akreditasi 7 standar dengan peringkat 

akreditasi A,B, dan C. Program studi akuntansi dengan akreditasi A yaitu 

Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA), Universitas Diponegoro 

(UNDIP), Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS). Program studi akuntansi 

dengan akreditasi B yaitu Universitas Semarang (USM) dan Universitas Wahid 

Hasyim (UNWAHAS). Program studi akuntansi dengan akreditasi C yaitu 

Universitas Pandanaran (UNPAND). Jaedi et al., (2019) menyatakan bahwa 

penilaian akreditasi institusi perguruan tinggi dilihat dari berbagai hal, 

misalnya kurikulum dari setiap program pendidikan; jumlah dosen / tenaga 

pendidik; kesiapan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan rumah 

tangga dari perguruan tinggi;  sarana dan prasarana pendidikan; koordinasi 

pelaksanaan pendidikan; dan lainnya. Sedangkan penilaian akreditasi program 

studi dilihat dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, sarana 

dan prasarana pendidikan, pengelolaan program studi, dan lainnya 

(Kemenristekdikti, 2015). Dalam menentukan akreditasi suatu program studi 

salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah kualitas dari dosen dan 
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mahasiswa. Penilaian akreditasi ditentukan dengan menggunakan sistem skor. 

Jumlah skor ditentukan dengan melihat dari standar yang telah ditentukan, 

program studi tersebut telah terpenuhi atau belum. Akreditasi A dengan skor 

361-400, akreditasi B dengan skor 301-360, akreditasi C dengan skor 201-300 

(BAN-PT, 2015). Sudaryono et al., (2005) mengatakan terdapat perbedaan 

yang signifikan antara akreditasi A dengan C dan B dengan C. Semakin baik 

kualitas lembaga atau organisasi tersebut maka akan mendapatkan akreditasi 

yang semakin baik juga yaitu akreditasi A. Akreditasi dalam perguruan tinggi 

dan program studi sangatlah penting karena untuk menetapkan posisi 

perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam urutan kompetisi 

pengelolaan dengan perguruan tinggi atau program studi lainnya yang nantinya 

akan dijadikan tolak ukur atau pertimbangan oleh pengguna program studi dan 

perguruan tinggi untuk memastikan apakah lulusan tersebut layak karena dari 

proses pengelolaan kualitas yang baik.  

Penelitian sejenis telah dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata 

oleh (Handoko, 2019) yang meneliti Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai 

Profesionalisme Akuntan Pendidik Ditinjau Dari Segi Knowledge, Skill, Dan 

Character Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Perguruan Tinggi Swasta. 

Hasilnya adalah mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi negeri memiliki 

persepsi yang lebih baik mengenai profesionalisme dosen ditinjau dari segi 

knowledge, skill, dan character dibandingkan pada perguruan tinggi swasta. 

Penulis sebelumnya (Handoko, 2019) berharap agar dari segi pengetahuan 

dosen lebih mendalami lagi mengenai akuntansi lalu memberi penjelasan pada 
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mahasiswa agar mahasiswa dapat lebih menguasai kembali mengenai 

akuntansi, dari segi keterampilan dosen diharapkan dapat melakukan penelitian 

mengenai akuntansi lebih lanjut dan dapat dipublikasikan mengenai hasil 

penelitian yang dilakukan oleh dosen (Handoko, 2019). Serta dari segi karakter 

dosen  diharapkan dapat menggantikan jadwal perkuliahan yang pernah 

ditinggalkan agar profesionalisme dosen dapat lebih baik lagi (Handoko, 

2019). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hasil 

penelitian yang didapat adalah terdapat perbedaan terhadap profesionalisme 

dosen dari dimensi pengetahuan, keterampilan, dan karakter pada perguruan 

tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. (Handoko, 2019) serta terdapat 

perbedaan terhadap profesionalisme dosen dari dimensi metode pembelajaran 

(Suryanti & Arfah, 2019). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menguji perbedaan 

knowledge, skill, character, dan learning methods dosen pada perguruan tinggi 

program studi akuntansi terakreditasi A dan terakreditasi non-A karena peneliti 

ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa terhadap 

seluruh keempat dimensi tersebut yaitu knowledge, skill, character, dan 

learning methods. Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan 

perbandingan antara perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan non-A 

di Semarang baik swasta maupun negeri. Perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Anggreni et al., 2017) hanya dilakukan pada perguruan 

tinggi negeri saja. Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh (Handoko, 
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2019) hanya dilakukan pada perguruan tinggi negeri dan swasta serta hanya 

menggunakan 3 variabel. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan 

replikasi dengan melakukan penelitian pada program studi terakreditasi A dan 

terakreditasi non-A serta menambahkan variabel penelitian yaitu metode 

pembelajaran (learning methods) pada dimensi yang mempengaruhi 

profesionalisme dosen karena menurut peneliti hal tersebut juga penting dan 

berpengaruh bagi profesionalisme dosen. Serta dalam penelitian sebelumnya, 

learning methods belum pernah diteliti apakah terdapat perbedaan terhadap 

profesionalisme dosen di program studi akreditasi A dan non-A. Suryanti & 

Arfah (2019) menunjukkan bahwa metode pembelajaran memiliki pengaruh 

terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi dan prestasi mahasiswa 

akuntansi. Penelitian ini mengambil judul “PERSEPSI MAHASISWA 

AKUNTANSI MENGENAI PERBEDAAN KNOWLEDGE, SKILL, 

CHARACTER, DAN LEARNING METHODS PADA 

PROFESIONALISME DOSEN DENGAN PERBANDINGAN DI 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERAKREDITASI A DAN 

TERAKREDITASI NON-A”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

a. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

profesionalisme dosen yang ditinjau dari aspek knowledge di program 

studi akuntansi terakreditasi A dan non-A? 

b. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

profesionalisme dosen yang ditinjau dari aspek skill di program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A? 

c. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

profesionalisme dosen yang ditinjau dari aspek character di program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A? 

d. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

profesionalisme dosen yang ditinjau dari aspek learning methods di 

program studi akuntansi terakreditasi A dan non-A? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai profesionalisme dosen pada program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A ditinjau dari aspek knowledge. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai profesionalisme dosen pada program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A ditinjau dari aspek skill. 
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c. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai profesionalisme dosen pada program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A ditinjau dari aspek character. 

d. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai profesionalisme dosen pada program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A ditinjau dari aspek learning 

methods. 

e. Adanya perbedaan akreditasi yang didapatkan oleh program studi 

akuntansi di setiap perguruan tinggi dapat dipertimbangkan kembali 

oleh mahasiswa. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Mahasiswa 

Memberikan informasi kepada calon mahasiswa akuntansi 

bahwa terdapat perbedaan profesionalisme dosen pada program 

studi akuntansi terakreditasi A dan non-A dari segi knowledge, 

skill, character, dan learning methods. Dengan adanya perbedaan 

tersebut maka dapat memberikan manfaat kepada calon mahasiswa 

dalam memilih program studi dan perguruan tinggi yang tepat. 

b. Perguruan Tinggi 

Memberikan informasi atau gambaran sebagai acuan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas dosen dengan cara 

memberikan informasi pembelajaran yang lebih baik kepada 
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mahasiswa akuntansi sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

kualitas profesionalisme dosen yang baik dan memuaskan. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seorang dosen dianggap profesionalisme apabila memiliki pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), karakter (character), dan metode pembelajaran 

(learning methods) yang baik.  

 

Standardisasi merupakan suatu standar yang dijadikan pedoman oleh perguruan 

tinggi untuk memberikan kualitas pendidikan yang baik. Standardisasi dapat 

berupa profesionalisme dan sertifikasi.  

 

                     

Akreditasi A       Akreditasi non-A 

 
Knowledge 

Skill 

Character 

Learning Methods 

Knowledge 

Skill 

Character 

  LearningMethod 

Uji Beda 

Uji Beda 

Uji Beda 

Uji Beda 

      
            

 

Terdapat Perbedaan Tidak Terdapat  
Perbedaan 

Mahasiswa : membantu mahasiswa menentukan 

pilihan dalam mendaftar program studi dan 

perguruan tinggi 

Perguruan tinggi : Memberikan informasi atau 

gambaran sebagai acuan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas dosen 


