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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Republik Indonesia, disingkat RI atau Indonesia, adalah negara di Asia 

Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan 

Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah 

negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Dengan 

populasi lebih dari 237 juta jiwa pada tahun 2010, Indonesia adalah negara 

berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim 

terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa, Indonesia berbatasan darat 

dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua 

dan dengan Timor Leste di Pulau Timor (mantan bagian provinsi dari 

Indonesia). Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan 

wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. 

Indonesia adalah Negara yang besar dan kaya akan sumber daya alam. 

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan 

Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, 

yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan 

perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan 

Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang 

membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur 

untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era 
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penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia 

yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir 

Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, 

ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses 

demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat. 

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, 

bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas 

bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan/Austronesia dan Melanesia di 

mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak 

mendiami Indonesia bagian barat. Berdasarkan bangsa yang lebih spesifik, 

suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 

41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, 

"Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti 

keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan 

wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat 

keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. (Wikipedia, Indonesia). 

Berdasarkan data ranking 182 negara, indonesia berada di urutan ke 122 dengan 

pendapatan perkapita US$4.380 atau Rp 39,4 juta per tahun. Indonesia dikenal 

sebagai Negara yang memiliki kekayaan sumber alam melimpah, mulai dari 

perkebunan, pertambangan, serta energi. (data pedia, daftar Negara terkaya dan 

termiskin dunia). 

Cukup ironis melihat data tersebut karena seharusnya Indonesia bisa 

menduduki peringkat yang lebih tinggi karena didukung dengan sumber daya 

alam yang lengkap dan jumlah penduduk yang banyak. Oleh sebab itu kualitas 
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sumber daya manusia Indonesia berarti memiliki peranan penting untuk bisa 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Indonesia. 

Ada beberapa data yang tersedia yang dapat dijadikan alat untuk 

menganalisa posisi kualitas sumber daya manusia Indonesia dibandingkan 

dengan negara ASEAN yang lainnya. 

Indonesia masih menempati peringkat 121 dari 187 negara yang di 

komparasikan oleh lembaga dibawah PBB UNDP (United Nations 

Development Programme). Dari tiga dimensi yang diukur oleh UNDP kualitas 

bobot dimensi pembangunan manusia yang tertinggi adalah kesehatan (0,785) 

dikuti oleh pendidikan (0,577) dan ekonomi (0,550) dengan total HDI adalah 

0,629. Grafiknya sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Grafik HDI Indonesia 2012 

 

 Sumber : Data Pedia 

 

Angka ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun masih 

berada dibawah rata-rata negara-negara Asia Timur dan Pasifik (0,683). Trend 

kenaikan HDI Indonesia dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-jpoAVzVJIcY/UgTw8QYzcFI/AAAAAAAAAO0/GUR3Lpk708M/s1600/chart(1).jpeg


4 
 

 

Gambar 1.2 

Grafik Tren HDI Indonesia tahun 1980 – 2012 

 

 Sumber : Data Pedia 

 

Di tingkat ASEAN sendiri Indonesia masih bertengger di posisi ke-6 

(enam). Indonesia berada di bawah Singapore (18), Brunei Darussalam (30), 

Malaysia (64), Thailand (103), dan Philipines (114). Sedangkan di bawah 

Indonesia terdapat Vietnam (127) dan Myanmar (149) di tempat terakhir. 

Yang menarik adalah data menunjukan bahwa dalam dimensi pendidikan, 

rata-rata lama sekolah Indonesia hanya 5,8 tahun. Jauh berada di bawah 

negara ASEAN lain seperti Singapure (10,1 tahun), Malaysia (9,5 tahun), 

Philipines (8,9 tahun), Brunei Darussalam (8,6 tahun), dan Thailand (6,6 

tahun). Belum lagi ketika kita masuk keranah kualitas dari pendidikan yang 

diberikan tersebut. Mencakup kurikulum, tenaga pendidik, infrastruktur 

pendidikan, dan lain-lain. 

Dalam indeks daya saing global yang menunjukan produktivitas dari mulai 

sumberdaya alam hingga sumber daya manusia pun indonesia masih jauh 

tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di urutan ke-5 

http://4.bp.blogspot.com/-QhgE12J5YFU/UgTxOJT9DSI/AAAAAAAAAO8/X7yD6RiF_Ys/s1600/chart.jpeg
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di ASEAN (50 dunia) pada laporan Global Competitivenes Index 2011-2012 

yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Berikut merupakan tabel 

urutannya. 

Tabel 1.1  

Peringkat Global Competitiveness Index Beberapa Negara 

 

Sumber : Indomea, Ranking 6 Kualitas SDM Indonesia di ASEAN 

 

Standardisasi SDM ASEAN lebih mengarah pada pembuatan Mutual 

Recognition Agrrangements (MRAs) dan Framework MRAs baik bilateral 

maupun mullateral negara-negara ASEAN untuk kegiatan-kegiatan jasa yang 

bebas keluar masuk negara ASEAN. 

Sampai saat ini MRAs (Framework) yang telah disepakati adalah: 

1. MRA on Engineering Services, 

2. MRA on Nursing Services, 

3. MRA on Architectural Services, 

4. Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying, 

5. MRA on Dental Practitioners, 

6. Framework on Accountancy Services, 

http://4.bp.blogspot.com/-fceuCMI80lc/UgTxvheL7SI/AAAAAAAAAPE/z5BatViggL0/s1600/daya+saing+global.JPG
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7. Sectoral MRA for Good Manufacturing Practices (GMP) Inspection of 

manufactureres of Medicinal Products. 

8. MRA on Tourism Professionals. 

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya bisa 

berdaya saing maka diperlukan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar warga belajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.  

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program 

magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 

Indonesia. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang 

selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya 

disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh masyarakat. (Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 12, 2012:Bab I)  
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Pendidikan tinggi terdiri atas (1) pendidikan akademik yang memiliki 

fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang 

menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.  

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik 

dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang 

ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan 

akademi komunitas. (Dikti, Sistem Pendidikan Tinggi). Menurut data 

Kopertis Wilayah IV diketahui jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang berada 

di kota Bandung sebanyak 121, dengan pembagian sebagai berikut:  

Tabel 1.2 

Jumlah Perguruan Tinggi Swasta di Bandung 

Jenis Perguruan Tinggi  Jumlah 

Universitas 20 

Institut 5 

Sekolah Tinggi 54 

Politeknik 13 

Akademi 29 

Total 121 
Sumber: Data Kopertis diolah 

Pesatnya pertambahan perguruan tinggi swasta khususnya di kota 

Bandung menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan di masa kini. 

Untuk itulah pendidikan ditempatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945. Tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya ditujukan 

untuk menciptakan kesejahteraan umum, tetapi juga mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, ini 

berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu 

berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti 
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suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat 

hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik 

itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Adapun MM Widyatama menerapkan kurikulum kearah bisnis di era 

ekonomi kreatif ini untuk menghasilkan lulusan yang secara umum memiliki 

kompetensi yaitu : Leadership yang etis, Knowledge and skill fundamental 

bisnis yang kuat, Mampu mengelola bisnis (Dengan pendekatan stratejik 

dan kreatif, Berpikir kreatif untuk masuk dalam era creative economy) 

Visi dari MM Widyatama mengacu kepada visi Universitas 

Widyatama itu sendiri yaitu menjadikan Universitas yang mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang professional dibidangnya dan dapat 

menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni dalam lingkungan global.  

Misi MM widyatama yaitu berperan serta dalam pendidikan untuk 

menyiapkan manajer professional yang memiliki kapabilitas berinovasi dalam 

bisnis yang dinamis, menunjang norma-norma dan etika bisnis dengan 

keterbukaan yang didukung oleh informasi, akuntabilitas dan audibilitas yang 

akurat. 

Sasaran mutu MM Widyatama yaitu 75% lulusan studi tepat waktu 

dan dengan predikat sangat memuaskan, 90% lulusan memiliki toefl ≥ 500, 

Seluruh lulusan dapat mengaplikasikan teknologi komunikasi dan informasi 

serta kompeten berinovasi dalam bisnis. 
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Kebijakan mutu MM widyatama yaitu selalu berupaya menghasilkan 

lulusan yang professional yang memiliki keunggulan dan daya saing dan 

selalu mengembangkan diri dalam masyarakat global. 

MM Widyatama membelajarkan pilihan Enterpreneur, Marketing dan 

disamping konsentrasi studi tersebut diatas, Magister Manajemen widyatama 

juga membuka konsentrasi studi lain. 

Program Magister Manajemen Widyatama didirikan berdasarkan 

Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 285/DIKTI/Kep 

2000 yang ditetapkan di Jakarta, 23 Agustus 2000. Program Magister 

Manajemen ini terakreditasi dengan peringkat “B” berdasarkan surat 

keputusan nomor 007/BAN-PT/AK/V/S2/VIII/2006. MM Widyatama telah 

mempunyai lulusan yang berwirausaha dan ada juga yang bekerja diberbagai 

instansi perusahaan yang tersebar diseluruh Indonesia. Berikut jumlah lulusan 

MM widyatama dari tahun 2002 sampai tahun 2013. 

Tabel 1.3 

Lulusan Mahasiswa MM Widyatama 

Tahun 

Akademik 
Jumlah Lulusan 

2014-2015 2 

2013-2014 26 

2012-2013 27 

2011-2012 30 

2010-2011 21 

Jumlah 106 

Sumber : Buku Wisuda Magister Manajemen 
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Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka pada dasarnya 

manusia memiliki kemampuan dalam dirinya yang dapat digali sehingga dapat 

diberdayakan dan dikembangkan. Spencer & Spencer (1993) menggunakan istilah 

kompetensi untuk menggambarkan karakteristik dasar individu pekerja, yang 

merupakan bagian dari kepribadiannya yang paling dalam dan hal ini akan dapat 

mempengaruhi perilaku ketika ia menghadapi suatu situasi atau melakukan suatu 

pekerjaan, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan untuk 

menghasilkan prestasi kerjanya. 

Manajer dibekali oleh kompetensi agar dapat menjadi manajer yang handal 

dilevel manajerial namun pada kenyataannya tidak semua orang setelah lulus 

Magister manajemen bisa menjadi manajer yang baik dilapangan. Untuk itu 

diperlukan kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan digelutinya. Namun 

tidak semua orang bisa menjadi manajer yang baik karena orang berbeda-beda. 

Begitu juga dengan gaya belajar, yaitu Concrete Experience (CE/feeling), 

Reflektive Observation (RO/watching), Abstract Conceptualization (AC/thinking), 

Experiment Active (AE/doing) (kolb;1976) 

Peran perguruan tinggi dalam membekali lulusannya agar sesuai dengan 

tuntutan skill di pasar sangat tergantung dari proses pembelajarannya. Output dari 

proses pembelajaran yang ada tersebut pada akhirnya dapat membentuk suatu 

kompetensi yang unik dan spesial, sehingga dapat, menjadi nilai tambah yang 

dapat meningkatkan bargaining power dalam memasuki pasar kerja. Dalam 

bidang manajemen, kompetensi seorang Magister akan sangat menentukan 

seberapa besar kompetensi manajerial yang akan dimiliki oleh lulusan perguruan 
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tinggi. kompetensi manajerial menjelaskan kemampuan seseorang dalam 

menjalankan fungsi-fungsi manajerial di luar kompetensi yang bersifat teknikal. 

Dengan proses pembekalan pendidikan manajemen yang semakin baik di 

perguruan tinggi, akan dapat mendorong peningkatan kemampuan yang terkait 

dengan kompetensi manajerial. 

Magister Manajemen Universitas Widyatama ingin membentuk lulusannya 

berjiwa manajerial yang mempunyai softskill, karena softskill merupakan bagian 

dari kebutuhan industry sehingga kurikulum yang diajarkan sekarang ini 

dimaksudkan untuk menata softskill agar mahasiswa mempunyai bekal setelah 

lulus. 

Dalam perspektif teori dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya 

pembentukan kompetensi bagi sumber daya manusia dapat dilakukan di perguruan 

tinggi dengan menyusun kurikulum pendidikan sedemikan rupa sehingga dapat 

membekali lulusannya dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha 

dan dunia industri. Dalam hal ini pembentukan kompetensi di bidang manajemen 

dapat dilakukan dengan memperbanyak muatan-muatan keahlian di bidang 

manajemen dan bisnis dengan mempertimbangkan berbagai aspek praktek bisnis 

yang sesungguhnya. Kemudian untuk mengakomodasi skill  tambahan yang 

dibutuhkan dalam persaingan global, dibutuhkan tambahan kemampuan dalam 

bentuk kompetensi manajerial (managerial competency).    

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, institusi segera mengevaluasi kualitas 

pembelajaran agar peningkatan kualitas belajar terus berjalan, perlu 

dikembangkan strategi dan model pembelajaran sedemikian rupa, untuk 
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memberikan suasana yang menyenangkan bagi pengajar dan mahasiswa serta 

dapat membentuk kemandirian lulusan yaitu memiliki kompetensi manajerial. 

Keberhasilan pembelajaran individu akan menciptakan akumulasi kompetensinya. 

Dyah kusumastuti (2005). Untuk menunjang terencana strategis institusi Magister 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Berdasarkan hasil pemantauan sementara dari penulis (2012-2014), 

mahasiswa yang sudah lulus telah bekerja diberbagai instansi dan menduduki 

posisi middle dan hight manajer dan angkatan MM yang mengikuti perkuliahan 

saat ini sedang melakukan aktivitas belajar mengajar dikampus MM universitas 

widyatama. 

Melihat kenyataan ini penulis ingin meneliti dengan judul “ANALISIS 

STUDI GAYA BELAJAR MAHASISWA DALAM MEMBENTUK 

KOMPETENSI MANAGERIAL (STUDI KASUS MM WIDYATAMA)” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini dibatasi agar cakupannya tidak terlalu luas, sehingga 

penelitian lebih terfokus sehingga dampak dari penelitian ini bisa tepat guna. 

Adapun penelitian ini meneliti variabel gaya belajar mahasiswa MM 

Widyatama dalam membentuk kompetensi manajerial mahasiswa MM 

Widyatama sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ feeling 

(CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA) Mahasiswa MM 

Widyatama.   

2. Bagaimana pembentukan kompetensi manajerial di MM Widyatama. 

3. Sejauh mana pengaruh gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization 

Abstract/ Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA) terhadap 

pembentukan kompetensi manajerial Mahasiswa MM Widyatama. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan identifikasi diatas, penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ feeling 

(CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA) Mahasiswa MM 

Widyatama. 
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2. Mengetahui pembentukan kompetensi manajerial di MM Widyatama. 

3. Sejauh mana pengaruh gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization 

Abstract/ Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA) terhadap 

pembentukan kompetensi manajerial Mahasiswa MM Widyatama. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

penyediaan informasi dibidang pembelajaran dan kompetensi individu, secara 

khusus manfaat penelitian ini. 

Untuk mengetahui cara belajar yang sesuai bagi mahasiswa magister 

manajemen widyatama sesuai dengan kompetensinya terutama bagi perguruan 

tinggi yang mengutamakan lulusannya memiliki kompetensi manajerial. 

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian 

ilmu manajemen dalam mengelola mahasiswa sehingga dapat 

dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian sumber 

daya manusia yang akan datang.  

b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu 

manajemen yang menyangkut manajerial. 
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2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Ketua 

Program Magister manajemen Universitas Widyatama untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat meningkatkan alumni 

secara mandiri, berani dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja baru 

atau bekerja di posisi manajer tingkat atas. 


