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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk menumbuh kembangkan

kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan

perkembangan ekonomi nasional. Penataan sumber daya manusia perlu

diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui sistem pendidikan

yang berkualitas baik pada jalur pendidikan formal, informal, maupun non formal,

mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pentingnya pengembangan

sistem pendidikan yang berkualitas perlu lebih ditekankan karena berbagai

indikator menunjukan bahwa pendidikan yang ada belum mampu menghasilkan

sumber daya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan

pembangunan. Pendidikan juga merupakan hal yang penting dan tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, dan

bangsa.

Institusi pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Oleh

karena itu, intensitas persaingan semakin tajam terutama dengan dibukanya

batasan suatu Negara serta adanya perjanjian – perjanjian multilateral yang saling

menguntungkan, menyebabkan masuknya beragam institusi pendidikan baik yang

formal maupun non formal. Hal ini tentu saja menyebabkan tingkat persaingan

tidak lagi berbasis domestic tetapi lebih bersifat global internasional. Kondisi

tersebut memaksa institusi pendidikan menciptakan keunggulan bersaing apabila
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ingin bertahan atau menjadi leader dalam bisnisnya. Untuk memenuhi tuntutan

tersebut, menyebabkan organisasi harus meningkatkan kompetensi tenaga

pengajarnya sehingga mampu menjadi kekuatan kerja (workforce) yang relevan

dengan kebutuhan global dan perkembangan teknologi, khususnya teknologi

informasi dan digital (Tandelin;2005:253-272).

Patut diakui dan diterima bahwa berhubungan posisi dosen yang sentral

dalam penyelenggaraan sistem perkuliahan umumnya dan khususnya kaitannya

dengan tugas dosen. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan

dengan kompetensi yang diisyaratkan untuk memangku profesi dosen.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang

harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas

keprofesiannya. Kompetensi mengajar dosen yang sesuai dengan tuntutan standar

tugas yang diemban sehingga dapat memberikan efek positif demi tercapainya

tujuan pembelajaran seperti sikap mahasiswa, keterampilan mahasiswa dan

perubahan prestasi belajar.

Universitas Widyatama (UTAMA) adalah salah satu perguruan tinggi

swasta di Bandung yang merupakan universitas di bidang program pendidikan

Ekonomi yang telah bergerak 30 tahun lebih dan berkiprah di dalam bisnis jasa

pendidikan. Universitas Widyatama memiliki berbagai fakultas, dari berbagai

fakultas tersebut yang paling banyak diminati adalah Fakultas Bisnis dan

Manajemen. Fakultas Bisnis dan Manajemen ini memiliki salah satu tujuan yaitu

mengarahkan dan mendorong mahasiswa untuk dapat menjadi pengusaha muda

atau biasa disebut dengan wiraswasta muda yang menyediakan peluang untuk
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penyerapan tenaga kerja. Output dari matakuliah kewirausahaan adalah

menjadikan mahasiswa yang mampu dalam berwirausaha setelah menjalani mata

kuliah tersebut, oleh karena itu kompetensi dosen sangat penting. Tolak ukur

kompetensi dosen mata kuliah kewirausahaan di Universitas Widyatama yaitu

dengan mempunyai sertifikat bank Mandiri. Peraturan tersebut tidak tertulis

disampaikan oleh rector bahwa dosen kewirausahaan harus mempunyai sertifikat

bank Mandiri.

Berdasarkan tulisan diatas maka penulis melakukan pra survey terhadap

mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah kewirausahaan yang disebarkan

kepada 30 mahasiswa mengenai kompetensi dosen mata kuliah kewirausahaan.

Tabel 1.1
Apakah dosen mata kuliah tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam

hal kewirausahaan
Pernyataan Frekuensi Persentase

Ya 22 73%

Tidak 8 27%
Total 30 100%

Sumber : Hasil olahan data pra survei, Mei 2014.

Dari data hasil pra survey diatas menunjukan 73 persen mengatakan

bahwa dosen memiliki kemampuan yang baik dalam hal kewirausahaan.

Kemampuan yang baik disini adalah dosen mengerti tentang materi yang akan

diberikan tentang mata kuliah kewirausahaan dan berwawasan luas tentang

berwirausaha.
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Tabel 1.2
Apakah anda dapat memahami apa yang disampaikan dosen di kelas

Pernyataan Frekuensi Persentase
Ya 17 56%

Tidak 13 44%
Total 30 100%

Sumber : Hasil olahan data pra survei, Mei 2014.

Dari data hasil pra survey diatas menunjukan 56 persen mengatakan

bahwa mahasiswa dapat memahami apa yang disampaikan dosen di kelas tentang

kewirausahaan. Mahasiswa disini dapat mencerna apa yang dikatakan dosen

mengenai mata kuliah kewirausahaan.

Table 1.3
Apakah dosen dapat memotivasi anda untuk berwirausaha

Pernyataan Frekuensi Persentase
Ya 11 36%

Tidak 19 64%
Total 30 100%

Sumber : Hasil olahan data pra survei, Mei 2014.

Dari data hasil pra survey diatas menunjukan 64 persen mengatakan

bahwa sebagian dosen tidak dapat memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha

setelah menjalani mata kuliah kewirausahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas mendorong penulis untuk

melakukan penelitian di Universitas Widyatama khususnya mata kuliah

kewirausahaan. Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi

yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Dosen Terhadap Motivasi Berprestasi

Mahasiswa (Studi Kasus Mata Kuliah Kewirausahaan I Semester Genap

2013-2014 Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama )”
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang penelitian tersebut, selanjutnya dapat diidentifikasi

masalah penelitian yaitu bertolak belakangnya motivasi berprestasi mahasiswa

yang rendah dengan kompetensi dosen kewirausahaan yang diperoleh dari hasil

kuisoner pra survey yang telah disebarkan. Walaupun dosen tersebut terbilang

kompeten tetapi faktanya mahasiswa tidak termotivasi untuk berwirausaha.

Mencermati faktor diatas, karena dosen merupakan bagian penting dalam

memotivasi mahasiswa didalam kelas maka dipandang perlu dilakukan upaya-

upaya yang membuat mahasiswa lebih termotivasi lagi agar berprestasi atau mata

kuliah kewirausahaan dapat menghasilkan output-output yang diinginkan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diurai diatas, maka penulis

menganalisis tentang Pengaruh Kompetensi Dosen Terhadap Motivasi berprestasi

Mahasiswa, dengan batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi dosen mata kuliah kewirausahaan I semester genap

2013-2014 Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama.

2. Bagaimana motivasi berprestasi mahasiswa mata kuliah kewirausahaan I

semester genap 2013-2014 Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama.

3. Seberapa besar pengaruh Kompetensi dosen mata kuliah kewirausahaan

Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa kewirausahaan I semester genap

2013-2014 Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama.
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akan

digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat

untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Widyatama Bandung.

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai Kompetensi dosen mata kuliah

Kewirausahaan I semester genap 2013-2014 Prodi Manajemen S1 Universitas

Widyatama.

2. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai motivasi berprestasi mahasiswa

mata kuliah kewirausahaan I semester genap 2013-2014 Prodi Manajemen S1

Universitas Widyatama.

3. Untuk mendapatkan hasil analisis pengaruh Kompetensi dosen Terhadap

Motivasi Berprestasi Mahasiswa mata kuliah kewirausahaan I semester genap

2013-2014 Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Implikasi Managerial

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu dan wawasan penulis

mengenai teori-teori manajemen sumber daya manusia khususnya budaya

organisasi sebagai salah satu faktor kesuksesaan dalam suatu organisasi.
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2. Implikasi Penelitian

Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan

pemikiran sebagai masukan berupa informasi untuk melakukan perbaikan bagi

organisasi dalam menerapkan budaya organisasi.

Bagi masyarakat, terutama lingkungan perguruan tinggi, penyusun skripsi ini

diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran serta sebagai

landasan untuk melanjutkan penelitian yang lebih luas dan mendalam.


