
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Universitas Widyatama adalah merupakan Perguruan Tinggi swasta di Bandung 

dan sudah mempunyai nama serta mempunyai pasar tersendiri di masyarakat Bandung 

khususnya dan masyarakat Jawa Barat umumnya. 'Universitas Widyatama telah 

mempersiapkan diri sejak awal melalui visi dan misi yang baik untuk mendukung 

pendidikan Nasional dalam rangka menghadapi era globalisasi. Apalagi Universitas 

Widyatama saat ini telah mempunyai sistem manajemen yang handal yaitu dengan telah ' 
I 

diimplementasikannya sistem manajemen mutu IS0  9001 versit 2000, ini merupakan 

langkah persiapan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan otonomi daerah. 

Dengan adanya implementasi sistem manajemen mutu IS0  9001 versi 2000 in.i, 

Universitas Widyatama akan semakin memantapkan diri dijajaran paling depan dalam 

persaingannya untuk menggaet calon mahasiswa baru. Agar Visi dan Misi Universitas 
\ 

Widyatama dapat tercapai dengan sempurna, maka haruslah di dukung oleh sistem 
I 

pendidikan dan pengajaran yang baik, konsisten dan berkesinambungan. Dengan maksud 

inilah maka Universitas Widyatama hemberikan pelayanan bimbingan yang dilakukan I 

oleh dosen sebagai penasehat akademik yang berhngsi sebagai fasilitator dan membantu 

mahasiswa dalam menentukan pemilihan mata kuliah yang akan dan sedang ditempuh 

dalam satu semester. Disamping itu, supaya mahasiswa dapat menentukan arah dan 

sasaran yang tepat agar tercapai kesuksesan menyelesaikan kesarjanaannya dengan tepat 

waktu dan dengan IPK yang memuaskan serta dengan sendirinya akan mengurangi drop 

out mahasiswa Universitas Widyatama. 



Pemilihan dan penentuan mata kuliah dan arahnya adalah disesuaikan dengan 

kemampuan individu mahasiswa masing-masing (seperti kemampuan IQ, EQ dan SQ). 

Agar supaya sistem perwalian ini dapat berjalan dengan baik, kontinyu dan 

berkesinambungan, perlu adanya dukungan dari dosen yang berkualitas yang bertindak 

sebagai pembimbing akademik, konselor dan pengarah, disamping itu mahasiswa yang 

bersangkutan harus pula proaktif, konsisten dan konsekuen untuk memanfaatkan 

pelayanan perwalian ini. Universitas Widyatama sebagai pemegang otoritas untuk 

menentukan agar visi dan misinya tercapai maka hams memberi dorongan kepada 

mahasiswa untuk memanfaatkannya karena ini semua adalah diperuntukan dan berguna 

* 
bagi mahasiswa itu sendiri, disamping Universitas Widyatama harus menyediakan sarana 

dan prasarananya. 

Universitas Widyatama ( d h  STIEB) sebelum tahun 2000 menerapkan sistem 

perwalian dimana dosen sebagai penasehat akademik dibebani tanggung jawab sejumlah 

mahasiswa yang berkisar antara 50 sampai dengan 100 orang secara berkesinambungan 

hingga mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya di Universjtas 

Widyatama. Sistem ini dalarn penelitian selanjutnya disebutdengan Sistem Perwalian Ppla 
. . 

11. Karena berbagai alasan untuk m e n i n g k a t h  kualitas pelayanan perwalian, sistem 

tersebut dirubah sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang menjadi sistem piket atau 
J 

disebut juga dengan Sistem Pewalian Pola I. Sistem perwalian seperti ini merupakan 

sistem penvalian, dimana dosen sebagai penasehat akademik tidak di bebani untuk 

membimbing mahasiswa yang bersangkutan secara berkesinambungan sampai mahasiswa 

tersebut lulus, sehingga hanya mahasiswa yang merasa membutuhkan pelayanan 

perwalian saja yang akan datang untuk berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik. 
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Sejalan dengan pelaksaan perwalian pola 1 yang diberlakukan sekarang 

menunjukkan data mahasiswa yang ber IPK dibawah 2,00 dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan atau lazim disebut terdapat adanya penurunan kualitas, ha1 ini mungkin lebih 

disebabkan karena kurangnya pengawasan yang melekat (waskat) dari dosen penasehat 

akademik. Berikut disajikan data kondisi mahasiswa yang ber IPK dibawah 2 dari tahun ke 

tahun ( Tabel 1.1) 

Tabel 1.1 

REKAPITULASI JUMLAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOlvll 

Surnber: LDE Universitas Widyatarna-Bandung (2006) 

P 

REKAPITULASI JUMLAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DENGAN IPK 52 

AWD-3 1 411 431 481 36) 571 471 631 59) 771 67 
Jumlah 1 2191 2091 2591 2221 3141 2751 407) 3751 4741 377 

Surnber: LDE Universitas Widyatarna-Bandung (2006) 

Tabel 1.3 

REKAPITULASI JUMLAH MAHASISWA FAKULTAS BlSNlS & MANAJEMEN 

EM / D3 1 3831 341 1 4801 4321 504) 4721 493) 431 1 4301 343 
Jumlah 1 2394 1 2004 1 2456 1 21 51 1 26881 2494 1 2749 1 2477 1 2665 1 2254 

Surnber: LDE Universitas Widyatarna-Bandung (2006) 



REKAPITULASI JUtvlLAH hlAHASISWA FBrvl DENGAN IPK 52 

Sumber: LDE Universitas Widyatama-Bandung (2006) 

Tabel 1.5 

PERSENTASE JUMLAH MAHASISWA DENGAN IPK 5 2 FAKULTAS 
EKONOMI & FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN PROGRAM S-1 & D-3 

Surnber : Data LDE Universitas Widyatama yang diolah 

Atas dasar data adanya penurunan IPK yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, 

maka kami merasa perlu untuk mengkaji manfaat keberadaan perwalian bagi mahasiswa, 

agar hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi para pengambil keputusan untuk 
\ 

menetapkan sistem perwalian mana yang lebih efektif diterapkan di lingkungan Universitas 
r 

Widyatama, khususnya Fakultas Bisnis dan Manajemen. Alasan fakultas ini dijadikan unit 

analisis dalarn penelitian ini adalah karena persentase mahasiswa yang ber-IPK kurang , 

dari 2 lebih besar dibandingkan dengan program studi Akuntansi, walaupun rata-rata 

kenaikannya dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda, yaitu rata-rata mencapai 10% lebih, 

sehingga penulis tertarik untuk mengambil fakultas Bisnis & Manajemen sebagai unit 

analisis. 

Sampai saat ini evaluasi secara nyata terhadap keberadaan sarana penunjang proses 

belajar di Universitas Widyatama, khususnya mengenai perwalian belum pernah 

dilaksanakan baik untuk pola I maupun pola 11, khususnya dalam azas manfaat yang 
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dirasakan oleh para mahasiswa dalam menunjang pendidikakannya selama di perguruan 

tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, kami merasa perlu untuk mencoba melakukan kajian 

atas keberadaan perwalian di Universitas Widyatama. Evaluasi sistem perwalian ini kami 

lakukan melalui penelitian, yang akan kami tuangkan dalam judul: "Analisis 

Perbandingan Sistem Penvalian Pola I Dengan Pola I1 Ditinjau dari Kepentingan 

Mahasiswa Pada Fakultas Bisnis Dan Manajemen Universitas Widyatama" . 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka pennasalahan 

yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan sistem perwalian yang 

dilaksanakan oleh Universitas Widyatama saat ini (sistem perwalian pola I) ? ' 

2. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap sistem perwalian pola I1 ? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sistem perwalian pola I 
\ 

dengan sistem perwalian pola I1 ? 
? 

1.3 Tujuan ~enelit ian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis tanggapan mahasiswa atas pelaksanaan sistem perwalian yang 

telah dilaksanakan oleh Universitas Widyatama saat ini (sistem perwalian pola I) 

2. Untuk menganalisis tanggapan mahasiswa terhadap sistcm perwalian pola I1 

3. Untuk menganalisis perbedaan yang cukup signifikan antara sistem perwalian pola I 

dengan sistem perwalian pola I1 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi : 

I .  Universitas. 

Dapat memberikan sumbangan pikiran atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat 

dijadikan sebagai bahan masukkan dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan sistem 

perwalian yang efektif pada masa yang akan datang. Agar tujuan Universitas 

Widyatama untuk memberikan kepuasan pelayan kepada mahasiswa dapat dipenuhi. 

2. Pihak Lain. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut. 
t 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Universitas Widyatama adalah merupakan perguruan tinggi swasta di Bandung. 

Untuk mewujudkan visi dan misinya Universitas Widyatama melaksanakan sistem 

perwalian yang berfungsi sebagai fasilitator dan membantu mahasiswa dalam menentukan 

pemilihan mata kuliah yang akan dan sedang ditempuh dalam satu semester. Sisiem 

perwalian adalah merupakan hubungan atau keterkaitan antara mahasiswa dengan dosen 
r 

penasehat akademik (dosen wali) dalam membantu atau membimbing mahasiswa selama 

mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan akademiknya atau studinya di Perguruan * 

Tinggi. 

Terdapat dua pola sistem penvalian khususnya yang pernah dilaksanakan oleh 

Universitas Widyatama, yaitu : 

1. Sistem Perwalian Pola I 

Sistem perwalian pola I ini sering disebut dengan istilah " Sistem Piket". Hal ini 

~ disebabkan karena setiap dosen diwajibkan menjalankan tugas sebagai penasehat 

akademik (dosen wali) sesuai dengan jadwal yang telah terstruktur dan tempat yang 
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telah ditentukan. Dalam sistem ini mahasiswa tidak ada keharusan untuk 

memanfaatkan sistem ini, sehingga mahasiswa tidak dituntut proaktif memanfaatkan 

jasa dosen wali yang telah disesuaikan. Sedangkan dari sudut pandang penasehat 

akademik (dosen Wali), tidak mempunyai tanggung jawab moral atas keberhasilan 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademiknya selama menempuh studi di 

Universitas Widyatama. Hal ini disebabkan karena setiap dosen wali tidak dapat 

membantu atau membimbing mahasiswa tertenth secara berkesinambungan dari waktu 

ke waktu atau dari semester ke semester. 

2. Sistem Perwalian Pola 11. 
t 

Sistem perwalian ini, setiap dosen wali ditetapkan atau ditugaskan untuk membimbing 
6 

atau membantu mahasiswa-mahasiswa tertentu dalam jimlah tertentu secara 

berkesinambungan hingga mahasiswa-mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan 

studynya di Perguruan Tinggi. Menurut Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pendidikkan 199912000 yang diterbitkan oleh Universitas Pajajaran, " secara ideal 

setiap penasehat akademik atau dosen wali (penasehat akademik mampu membimking 

sebanyak-banyaknya 15 mahasiswa atau disesuaikan dengan koqdisi 

fakultas/jurusan/program studi. Adapun pelaksanaan bimbingan tersebut diserahkan 

sepenuhnya pada komitmen antara dosen wali (penasehat akademik dengan mahasiswa 
/ 

yang dibimbingnya. Secara ringkas tugas dosen wali (penasehat akademik ) dapat 

dijabarkan sebagai berikvt : 

a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh 

maupun program semesteran. 

b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan beban 

studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh sesuai dengan kemampuannya. 



c. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya 

dari waktu ke waktu atau dari semester ke semester hingga mahasiswa tersebut 

dapat menyelesaikan studinya. 

Dilihat dari sistem pelaksanmn perwalian yang telah dilaksanakan oleh Universitas 

Widyatama belum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem perwalian pola I lebih 

efektif dibandingkan dengan sistem perwalian pola I1  atau sebaliknya, mengingat evaluasi 

tentang pelaksanaan kedua sistem perwalian tersebut belum pernah dilaksanakan. Tetapi 

jika kembali pada makna perwalian itu sendiri maka penulis mengutif pendapat Djumhar 

(1998 : 35), bahwa suatu program bimbingan yang efektif menghendaki pelayanan seorang 

pengajar (dosen) yang cakap untuk dijadikan sebagai dosen penasihat akademik atau dosen 

konseler ( Penasehat Akademik), dimana untuk setiap dosen, dibeii kesempatan memberi 

bimbingan kepada para mahasiswanya secara langsung dan berkesinambungan. Hal ini 

dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat memberikan kesempatan kepada dosen tersebut 

mengenal lebih dalam dan ada kedekatan emosional dengan para mahasiswa yang 

dibimbingnya. \ 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai efektjfitas 

pelaksanaan perwalian hams berkesinambungan dalam memberikan bimbingan kepada 

I 

mahasiswa, sehingga dosen penasehat akademik dapat mengantarkan mahasiswanya 

sampai menyelesaikan program diploma atau sarjananya di Universitas Widyatama. 

Disamping itu, pelaksanaan sistem per~a l ian  ini hcrus didukung dengan . sarana dan 

prasarana yang memadai. Dengan demikian pelaksanaan pelayanan sistem perwaliaan 

dapat dilaksanakan secara efektif. Pelayanan sistem perwalian di Universitas Widyatama 

dapat dievaluasi dari 5 dimensi. Menurut Fandy Tjiptono (1999 : 26) dimensi-dimensi 



tersebut adalah : (I)  Tangibles ( 2 )  Emphuty ( 3 )  Reabilify ( 4 )  Responsiveness dan ( 5 )  

Assurance 

Dengan mengevaluasi kelima dimensi tersebut diatas, maka diharapkan pelaksanaan 

perwalian yang telah atau yang akan dilaksanakan di Universitas Widyatama dapat 

memenuhi harapan mahasiswa atau betul-betul dapat membantu mahasiswa dalam 

mnyelesaikan studinya di perguruan tinggi dengan predikat yang memuaskan bahkan 

sangat memuaskan. Dengan demikian visi dan misi Universitas Widyatama yang telah 

ditetapkan atau dicanangkan akan tercapai. Dengan menggunakan dimensi jasa untuk 

mengukur tanggapan mahasiswa atas pelaksanaan sistem perwalian yang dapat 

t 

dipertimbangkan untuk diterapkan oleh Universitas Widyatama, dapat ditarik suatu 

hipotesis penelitian bahwa : Tanggapan mahasiswa terhadap SiStern Penvalian Pola I 

berbeda dengan Sistem Perwalian Pola 11. 

1.6 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas 
\ 

Widyatama Bandung. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, sejak proposal ini 
I 

disetujui. 

1.7. Biaya Penelitian 

Honor Pelaksana Penelitian yang terdiri dari : 

a. Ketua peneliti 
b. Anggota peneliti 
c. Staff Peneliti 
d. Konsultan Peneliti 
e. Kertas (ATK) 
f, Foto copy & penjilidan 
g. Biaya tak terduga 
Total biaya penelitian 

: Rp. 1.250.000,- 
: Rp. 1.000.000,- 
: Rp. 250.000,- 
: Rp. 350.000,- 
: Rp. 300.000,- 
: Rp. 400.000,- 
: Rp. 450.000,- 

Rp. 4.000.000,- 



1.8 Organisasi Penelitian I 
I 
/ Pelindung : Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen 
! 
I 

Universitas Widyatama 

I Ketua Peneliti : Sri Wiludjeng SP., S.E., M.P 
I 

i Anggota Peneliti : Lasmanah, S.E., M.Si. 
I 


