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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa  ini  pendidikan  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh 

manusia  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  ke  arah  yang  lebih  sempurna. 

Pendidikan  juga  merupakan  suatu  kekuatan  dinamis  yang  sangat  berpengaruh 

terhadap perkembangan fisik, mental, etika dan seluruh aspek kehidupan manusia. 

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional dinyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta  didik melalui 

kegiatan bimbingan pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang.

Kualitas  manusia  berkaitan  erat  dengan  kualitas  pendidikan  yang 

merupakan  rangkaian  dari  pendidikan  tingkat  dasar,  menengah,  dan  tinggi. 

Pendidikan  tinggi  sebagai  lembaga  yang  membekali  peserta  didik  dengan 

penekanan  nalar  dan  pemahaman  pengetahuan  berdasarkan  keterkaitan  antara 

teori  dengan  pengaplikasiannya  dalam  dunia  praktik,  berperan  penting  dalam 

menumbuhkan  kemandirian  peserta  didik  dalam  proses  pembelajaran  yang 

diikutinya. Selain itu, kualitas yang juga diperlukan oleh peserta didik ketika ia 

menempuh pendidikan adalah kemampuan untuk dapat berinteraksi dengan orang-

orang disekitarnya.  Hal ini merupakan salah satu faktor yang juga menentukan 

apakah peserta didik dapat sukses dalam menempuh tujuannya di masa depan.

Kemampuan peserta didik dalam berinteraksi  dengan orang disekitarnya 

tentunya tidak hanya diperoleh atau dikembangkan ketika ia berada dalam dunia 

perkuliahan  saja.  Namun,  hal  tersebut  menjadi  lebih  mudah  dilatih  ketika  ia 

berada pada satu pengawasan yaitu tempat dimana ia menimba ilmu. Hubungan 

interaksi sosial yang dimiliki seorang peserta didik dengan dosen, teman-teman, 

bahkan semua  pihak  yang  terlibat  dalam lingkungannya  belajar  menjadi  dasar 

untuk menciptakan mutu mahasiswa yang jauh lebih baik.



Kemampuan  untuk  berinteraksi  sosial  menjadi  hal  yang  penting  bagi 

seorang mahasiswa untuk melanjutkan hidupnya di dunia kerja. Menurut survey 

yang diterbitkan  National Association of Colleges and Employers (NACE) pada 

tahun 2002 di Amerika Serikat,  dari  hasil  jajak pendapat pada 457 pengusaha, 

diperoleh  kesimpulan  bahwa  kemampuan  interaksi  sosial  (soft  skills)  seperti 

berkomunikasi,  kejujuran/integritas,  dan  kemampuan  bekerjasama  menduduki 

peringkat atas dari 20 kualitas yang menjadi syarat tertulis dalam iklan lowongan 

kerja.  Akan  tetapi,  kemampuan  atau  kualitas  yang  tidak  terlihat  wujudnya 

(intangible)  atau  disebut  juga  soft  skills ini  cenderung tidak terfasilitasi  dalam 

kurikulum akademik. Misalnya saja, seorang mahasiswa bisa saja tidak memiliki 

kemampuan bekerjasama tetapi memiliki IP 4.

Walaupun  tidak  berwujud,  soft  skills tetap  perlu  diasah  atau 

dikembangkan.  Untuk  mengasah  dan  mengembangkan  berbagai  soft  skills, 

seorang  mahasiswa  perlu  memiliki  kehidupan  yang  seimbang  antara  aktivitas 

akademik dan non akademik. 

Prestasi yang dicapai seorang mahasiswa merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri mahasiswa (faktor 

internal) maupun dari luar mahasiswa (faktor eksternal). 

Untuk mahasiswa akuntansi yang memiliki tujuan untuk memilih profesi 

yang  sesuai  dengan  bidang  ilmu  yang  dipilihnya  yakni  akuntansi,  maka 

setidaknya  harus  memiliki  pengetahuan  dasar  dan  kemampuan/keahlian  dasar 

yang  kuat.  Pengetahuan  dasar  yang  kuat  dapat  diperoleh  melalui  ilmu  atau 

pengetahuan  yang  diajarkan pada  masa  perkuliahan,  dan hal  tersebut  mungkin 

dapat  terlihat  dari  nilai  yang  mahasiswa  peroleh  dalam  mata  kuliah  yang 

berhubungan dengan akuntansi. Sedangkan kemampuan/keahlian dasar yang kuat 

yaitu  intellectual  skills;  technical  and  functional  skills;  personal  skills;  

interpersonal skills and communication skills;  dan organizational and business  

management skills, dapat mulai diasah dalam aktivitas-aktivitas mahasiswa baik 

akademik maupun non akademik seperti yang sudah dijelaskan di atas.



Pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (skill) menjadi sangat penting 

bagi seorang mahasiswa ketika ia berada di dunia nyata (kerja). Jadi, kedua hal 

tersebut memang seharusnya dimiliki seorang mahasiswa agar ia memiliki bekal 

untuk  mengejar  tujuannya.  Namun pada  kenyataannya,  kondisi  yang  demikian 

belum dimiliki  semua  mahasiswa secara  keseluruhan.  Fenomena  yang  saat  ini 

terjadi di kalangan mahasiswa adalah mahasiswa yang memiliki IP yang baik atau 

bahkan memuaskan belum tentu juga dibarengi dengan soft skills yang baik pula, 

begitupun  sebaliknya.  Untuk  di  kalangan  mahasiswa  Universitas  Widyatama 

sendiri,  yang  terjadi  saat  ini  adalah  masih  banyaknya  mahasiswa  lulusan 

Widyatama  yang  belum  bekerja,  banyaknya  mahasiswa  yang  belum  juga 

menyelesaikan kuliahnya padahal  seharusnya  lulus, dan sebagainya.  Mengingat 

keterbatasan waktu, pendidikan yang diberikan di ruang kuliah pada umumnya 

difokuskan kepada kemampuan analitis (hard skills). Sedangkan, pendidikan yang 

lebih bersifat kemampuan interaksi sosial (soft skills) dan pendidikan kepribadian 

harus dilakukan pada waktu dan kesempatan tersendiri.

Berdasarkan  gambaran  di  atas  bahwa  pengetahuan  dan  kemampuan 

mahasiswa dalam berinteraksi  menjadi nilai  lebih bagi mahasiswa tersebut dan 

fenomena  yang  terjadi  di  kalangan  mahasiswa  tersebut  maka  penulis  tertarik 

untuk melakukan penelitian yang lebih jauh mengenai  soft skills dan kaitannya 

dengan prestasi akademik mahasiswa. Dikarenakan soft skills terdiri dari berbagai 

macam jenis, maka penulis membatasinya sebanyak lima jenis saja. Hal tersebut 

yang menjadikan penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut:

“Pengaruh  Beberapa  Atribut  Soft  Skills terhadap  Prestasi  Akademik 

Mahasiswa”  (Survey atas  mahasiswa akuntansi  pada beberapa Universitas  di 

Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, 

maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai:

1. Bagaimana soft skills yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi?

2. Bagaimana prestasi akademik mahasiswa akuntansi?



3. Bagaimana  pengaruh  soft  skills terhadap  prestasi  akademik  mahasiswa 

akuntansi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun  maksud  dari  penelitian  ini  adalah  mengumpulkan  data  dan 

informasi  mengenai  pengaruh  soft  skills terhadap  indeks  prestasi  kumulatif 

mahasiswa akuntansi.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui soft skills yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi.

2. Untuk mengetahui prestasi akademik mahasiswa akuntansi.

3. Untuk mengetahui pengaruh soft skills terhadap prestasi akademik mahasiswa 

akuntansi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa, dapat memberikan informasi/input mengenai soft skills yang 

juga diperlukan selain prestasi akademik yang baik untuk kesuksesan di masa 

kuliah dan juga di masa depan.

2. Penulis,  sebagai  tambahan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pengaruh 

soft skills terhadap prestasi akademik dan juga untuk dapat menerapkan (teori) 

apa yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan dan memenuhi salah 

satu syarat dalam menempuh ujian Sidang Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi di Universitas Widyatama.

3. Pihak-pihak lain,  sebagai  sumber  tambahan informasi  dan dapat  digunakan 

sebagai  bahan  referensi,  pembanding,  serta  tambahan  pengetahuan  yang 

diharapkan membawa hasil yang berguna.



1.5 Kerangka Pemikiran

Bagi sebagian mahasiswa,  soft skills masih merupakan kata yang “asing” 

di telinga. Tidak semua mahasiswa mengetahui atau bahkan memahami apa itu 

soft skills sebelum dijelaskan lebih lanjut. Dalam dunia perkuliahan pun soft skills 

tidak secara umum dipelajari mahasiswa melalui teori mata kuliah. Namun, untuk 

mahasiswa  akuntansi  Universitas  Widyatama  yang  mengambil  mata  kuliah 

Auditing, soft skills sudah menjadi bahasan dalam mata kuliah tersebut. 

Dalam buku  “Sukses dengan  Soft Skills” Ichsan dan Pratiwi (2005;5) 

menuliskan, pengertian soft skills adalah:

“Kemampuan-kemampuan  tak  terlihat  yang  diperlukan  untuk  sukses. 

Misal: kemampuan bekerjasama, integritas, dll.”

Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  soft  skills 

merupakan  keahlian  yang  tidak  berwujud  (intangible)  atau  kualitas  seseorang, 

namun tetap menjadi hal yang penting untuk dimiliki dalam meraih sukses. Bagi 

mahasiswa  sendiri,  soft  skills dapat  dilatih  melalui  aktivitas  yang  terjadi  pada 

masa belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. 

Bila diperhatikan lebih lanjut, ada beberapa kualitas yang secara langsung 

maupun tidak langsung terbentuk melalui perkuliahan. Misalnya saja kemampuan 

berkomunikasi  dapat  terlatih  dengan  berbagai  presentasi  pada  mata  kuliah 

tertentu,  mahasiswa  juga  dapat  belajar  untuk  memecahkan  masalah  melalui 

contoh kasus yang harus diselesaikan pada mata kuliah tertentu.  Akan tetapi tidak 

dapat  dipungkiri  bahwa sejumlah  kualitas  yang  lain  memang  cenderung  tidak 

terfasilitasi dalam kurikulum akademik, seperti pengambilan keputusan.

Untuk  mengasah  berbagai  soft  skills,  idealnya  seorang  mahasiswa 

memiliki kehidupan yang seimbang antara aktivitas akademik dan aktivitas non 

akademik. Dengan demikian, ketika lulus kuliah, yang diperoleh bukan sekedar 

kepintaran  akademik  (gelar)  saja,  tetapi  peningkatan  kualitas  diri  sehingga 

memiliki daya saing ketika terjun ke dunia nyata.



Sementara itu, prestasi yang dicapai seorang mahasiswa merupakan hasil 

interaksi  antara  berbagai  faktor  yang  mempengaruhinya,  baik  dari  dalam  diri 

seseorang  maupun  dari  luar  diri  seseorang.  Salah  satu  ukuran  untuk  menilai 

keberhasilan  seorang  mahasiswa  dalam  proses  belajar  adalah  indeks  prestasi 

kumulatif.  Dimana  indeks  prestasi  kumulatif  merupakan  angka  yang 

menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama 

sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.

Yang  dimaksud  prestasi  di  sini  adalah  hasil  akhir  dari  suatu  kegiatan, 

sedangkan prestasi belajar merupakan hasil akhir dari proses belajar. Untuk lebih 

jelasnya dapat diterangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;895) 

prestasi belajar adalah:

“Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai 

tes atau angka nilai yang diberi pengajar.”

Selain  itu  juga,  prestasi  belajar  adalah  kesempurnaan  yang  dicapai 

seseorang dalam berfikir,  merasa,  dan berbuat.  Prestasi  belajar dapat dikatakan 

sempurna apabila memenuhi tiga aspek, yakni: kognitif, afektif, dan psikomotoris. 

Sebaliknya, dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu 

memenuhi target dalam tiga kriteria tersebut. Prestasi belajar menunjukkan tingkat 

kemampuan  yang  dimiliki  oleh  mahasiswa  dalam  menerima,  memahami, 

mengelola dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar 

mengajar. 

Dalam hal tertentu, nilai yang diperoleh mahasiswa merupakan indikator 

kesuksesan  mahasiswa  dalam  menempuh  mata  kuliah,  tetapi  mungkin  bukan 

merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan atau kepribadian mahasiswa 

termasuk penalarannya.

Untuk  mengetahui  prestasi  belajar  yang  diperoleh  mahasiswa  setelah 

proses  belajar  mengajar  berlangsung  maka  diadakan  evaluasi.  Penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru atau dosen.



Berdasarkan  kerangka  pemikiran  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk 

mengetahui  bahwa  apakah  terdapat  “Pengaruh  Beberapa  Atribut  Soft  Skills 

terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa.” 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis  melakukan  penelitian  di  Universitas  Parahyangan,  Universitas 

Maranataha,  Universitas  Widyatama,  dan  Universitas  Padjajaran.  Penelitian 

dilakukan mulai dari bulan September sampai dengan selesai.


