
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan

2.1.1 Pengertian Pendidikan

Pada hakekatnya pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

manusia untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih sempurna.

Pengertian Pendidikan  menurut UU tentang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 tahun 2003 adalah:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  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.”

Dari uraian tersebut maka dapat dijelaskan pendidikan merupakan salah 

satu  faktor  yang  besar  peranannya  bagi  kehidupan  bangsa,  karena  pendidikan 

dapat mendorong dan menentukan maju mundurnya proses pembangunan bangsa 

dalam segala bidang.

2.1.2 Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

Sistem pendidikan tinggi  di  Indonesia merupakan subsistem dari  sistem 

pendidikan nasional dan didefinisikan sebagai pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi  dari  pada  pendidikan  menengah  di  jalur  sekolah.  Satuan  pendidikan 

perguruan  tinggi,  yang  dapat  berbentuk  akademik,  politeknik,  institut,  atau 

universitas.

  



Menurut  Paulina  Pannen  (2005;19) sebagai  suatu  sistem,  pendidikan 

tinggi di Indonesia digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

Sumber : Paulina Pannen, Pendidikan sebagai Sistem (2005;19)

Dari  gambar  di  atas  dapat  dijelaskan masukan  bagi  sistem pendidikan, 

diantaranya:

1. Calon mahasiswa perguruan tinggi  adalah masyarakat  Indonesia  yang telah 

mengecap  dan  menyelesaikan  pendidikan  dasar  dan  menengah  dibuktikan 

dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar). Selain itu, untuk dapat diterima di 

perguruan tinggi negeri, calon mahasiswa tersebut harus memenuhi beberapa 

syarat,  antara  lain  lulus  UMPTN (Ujian  Masuk Perguruan Tinggi  Negeri). 

Dalam  hal  ini,  penerimaan  mahasiswa  baru  menyelenggarakan  seleksi. 

Penerimaan  mahasiswa  baru  ini  harus  diselenggarakan  dengan  tidak 

membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat 

kemampuan ekonomi.

2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khususnya diangkat 

dengan tugas utama mengajar.
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3. Fasilitas  dan  sarana  pendukung  proses  belajar  mengajar  dapat  berupa 

kurikulum  perkuliahan,  ruang  perkuliahan,  laboratorium,  bengkel  kerja, 

media-media pendidikan dan lain sebagainya.  

Pada skala yang lebih kecil, yaitu proses belajar mengajar, dosen sebagai 

pengajar akan menggunakan pedoman kurikulum dalam menjalankan tugasnya. 

Melalui  proses  belajar  mengajar  terjadi  penyampaian  informasi  dan  ilmu 

pengetahuan serta nilai-nilai maupun sikap.

Pada akhirnya suatu proses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi akan 

diperoleh  lulusan  yang  dapat  mengembangkan  dan  menyebarluaskan  ilmu 

pengetahuan,  teknologi  dan atau  kesenian  serta  mengupayakan  penggunaannya 

untuk meningkatkan taraf  kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan 

nasional.

Hasil  pendidikan  tinggi  yang  berupa  sarjana-sarjana  dalam  berbagai 

bidang  ilmu  dan  keahlian  kemudian  berkiprah  di  dalam  masyarakat  atau 

lingkungan tersebut. Bila masyarakat atau lingkungan merasa bahwa keterlibatan 

para sarjana tersebut banyak membantu meningkatkan kesejahteraan lingkungan, 

misalnya, maka hasil proses pendidikan tersebut mempunyai hasil guna dan nilai 

guna yang positif.

2.1.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan

Sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  secara  nasional  pelaksanaan 

pendidikan  dengan Sistem Kredit  Semester  (SKS).  Ciri  pelaksanaan sistem ini 

adalah  memberikan  kebebasan  kepada  mahasiswa  untuk  memilih  program 

pendidikan  yang  lebih  variasi  sesuai  dengan minat,  bakat  dan  kemampuannya 

serta dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat.

2.2 Pendidikan Akuntansi

Pendidikan akuntansi di Indonesia terutama dilakukan dalam Strata Satu 

(S1)  dan  Diploma  Tiga  (DIII).  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  1954  yang 

mengatur  pemberian gelar  akuntan saat  ini  masih mempertimbangkan lembaga 



yang  menyelenggarakannya,  sehingga  belum  ada  perlakuan  yang  sama  bagi 

lembaga pendidikan yang berbeda. Beberapa universitas negeri dan lain-lain dapat 

memperoleh  pengakuan  dari  departemen  keuangan,  sehingga  lulusannya  dapat 

langsung  memperoleh  register  Negara  sampai  dengan  Juli  2004,  selanjutnya 

dilakukan pendidikan profesi.

Mahasiswa yang menempuh program pendidikan akuntansi di Perguruan 

Tinggi (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menggunakan kurikulum 

yang dirancang untuk menghasilkan akuntan.  Bagi yang menginginkan register 

akuntan, mereka akan menempuh Ujian Nasional Akuntansi (UNA), sedangkan 

yang  tidak  menginginkannya,  mereka  dapat  langsung  memasuki  dunia  kerja 

setelah lulus program pendidikan profesi akuntansi.

 

2.2.1 Akuntansi : Art, Science, atau Technology (Engineering)

Akuntansi  dapat  digolongkan  sebagai  art,  sciences,  atau  engineering. 

Ketiga posisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Para pendukung akuntansi sebagai  art misalnya, menurut Sterling (Wolk 

dkk)  menganggap  bahwa  akuntansi  itu  sangat  sarat  dengan  pertimbangan  dan 

penafsiran  pribadi  yang  dilakukan  oleh  praktisi  di  bidang  ini  sehingga  sukar 

merumuskannya  dalam  formula  matematis,  sehingga  mereka  menyimpulkan 

bahwa akuntansi adalah lebih dekat dengan seni atau lebih tepatnya liberal  art. 

(Sofyan Safri Harahap, 2004;479).

Para pendukung akuntansi  sebagai  sciences mengemukakan bahwa ilmu 

akuntansi itu banyak didominasi oleh prosedur pengukuran yang ketat yang akan 

menghasilkan  atribut  ekonomis  yang  mempunyai  arti  seperti  dalam  hal 

pengukuran  asset yang  dapat  dijadikan  dasar  peramalan.  Dengan  melihat 

perkembangan  suatu  science (seperti  dalam  human  antropology)  dan  melihat 

kenyataan  dan  kecenderungan  dalam  akuntansi,  menurut  Sterling  (Wolk  dkk) 

berpendapat bahwa akuntansi cenderung mengarah pada science, kendatipun tidak 

mungkin  kita  menyamakan  akuntansi,  ilmu  ekonomi,  dan  ilmu  sosial  lainnya 

sama  persis  dengan  pengukuran  sebagaimana  dalam  natural  science.  (Sofyan 

Safri Harahap, 2004;480).



Akuntansi  sebagai  engineering dikemukakan  oleh  Bambang  Sudibyo. 

Menurut Sudibyo, proses yang dilalui oleh akuntansi adalah proses  engineering 

yang mengolah data yang belum berguna yang diperoleh dari transaksi keuangan 

perusahaan menjadi laporan keuangan sebagai produk akhirnya yang berguna bagi 

masyarakat.  Pendapat ini  lebih dekat dengan anggapan akuntansi  sebagai ilmu. 

(Sofyan Safri Harahap, 240;480).

Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa para  pendukung akuntansi 

adalah  ilmu  yang  sebaliknya  menyarankan  agar  mengajarkan  agar  model 

pengukuran akuntansi untuk dapat memberikan pandangan yang lebih konseptual 

kepada  para  mahasiswa  akuntansi  mengenai  apa  yang  hendak  dilakukan  oleh 

akuntansi  akrual  konvensional  dalam memenuhi  sasaran umum guna melayani 

kebutuhan  para  penggunanya  dan  untuk  menumbuhkan  pemikiran-pemikiran 

kritis  di  bidang  akuntansi  dan  perubahan-perubahan  dinamis  yang  terjadi  di 

dalamnya.  Jadi,  akuntansi  adalah  suatu  ilmu  sosial,  dimana  akuntansi 

berhubungan  dengan  perusahaan  yang  tentunya  merupakan  kelompok  sosial. 

Akuntansi  berkepentingan  dengan  transaksi-transaksi  dan  kejadian-kejadian 

ekonomi  lainnya  yang  memiliki  konsekuensi  dan  mempunyai  dampak  atas 

hubungan sosial. Akuntansi menghasilkan pengetahuan yang berguna dan berarti 

bagi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang memiliki implikasi 

sosial, dan akuntansi pada hakikatnya bersifat mental.

2.2.2 Pengembangan Akuntansi

Praktik akuntansi yang baik dan maju tidak akan dapat dicapai tanpa suatu 

teori baik yang melandasinya. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar 

penalarannya (causes and reasons). Maka dapat dikatakan bahwa teori merupakan 

unsur yang penting dalam mengembangkan dan memajukan praktik akuntansi.

Menurut  Suwardjono  (2005;4) seperangkat  pengetahuan  akuntansi 

(accounting body of knowledge) dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu 

sebagai  pengetahuan  profesi  (keahlian)  yang  dipraktikkan  di  dunia  nyata  dan 

sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. 



Pengetahuan  teknis  akuntansi  tetap  merupakan  pengetahuan dasar  yang 

diajarkan  kepada  dan  harus  dikuasai  oleh  peserta  didik  di  perguruan  tinggi. 

Peserta  didik  di  sini  antara  lain  adalah  mahasiswa  akuntansi.  Sebagian  besar 

pengembangan  dan  perubahan,  perguruan  tinggi  diharapkan  lebih  banyak 

berperan  dalam  pengembangan  akuntansi.  Dengan  demikian,  pendidikan 

akuntansi  di  perguruan tinggi  harus  mampu mengubah  praktik  akuntansi  yang 

berjalan menjadi lebih baik pendidikan akuntansi berperan untuk menjembatani 

praktik  dengan  teori  akuntansi  sehingga  praktik  akuntansi  selalu  berkembang 

menuju keadaan yang lebih baik.  Ini  berarti  bahwa pendidikan dan pengajaran 

akuntansi  tidak  hanya  membatasi  pada  apa  yang  nyatanya  di  praktik  (aspek 

teknis)  tetapi  juga memasukkan  alternatif-alternatif  dan penalarannya  sehingga 

peserta  didik  nantinya  dapat  menerapkan  gagasan  alternatif  yang  menuju  ke 

perbaikan praktik.     

Selain itu, menurut  Suwardjono (2003;34) dalam prolognya menyatakan 

bahwa  akuntansi  merupakan  pelajaran  yang  menuntut  penalaran  dalam 

pemahamannya.  Banyak  dari  mereka  yang  belajar  akuntansi  merasa  sulitnya 

memahami  akuntansi  padahal  mereka  termasuk  orang-orang  yang  cerdas  dan 

kritis untuk mengembangkan akuntansi. Yang dimaksud orang-orang di sini yaitu 

mahasiswa akuntansi. 

Dalam proses pemahaman seperti ini, akan mempengaruhi perilaku, sikap, 

dan wawasan berpikir seseorang. Oleh karena itu, tujuan mengenalkan akuntansi 

tidak  saja  untuk  menjadikan  mahasiswa  memperoleh  pengetahuan  teknis 

akuntansi,  tetapi lebih dari itu juga untuk ajang pelatihan kemampuan bernalar, 

berargumen, dan belajar mandiri. 

2.3 Soft Skills

2.3.1 Pengertian Soft Skills

Menurut Ichsan dan Pratiwi (2005;11) soft skills adalah:

“Kemampuan-kemampuan  tidak  terlihat  yang  diperlukan  untuk  sukses. 

Misalnya: kemampuan bekerjasama, integritas, dll.”



Mr. Goh Chock Tong (mantan Perdana Menteri Singapura) yang dikutip 

oleh Aditya Wardana (FOKUS STIE Bandung 2000;38) berpendapat:

“Karakter menentukan apakah seseorang dapat berhasil dalam hidup atau 
tidak. IQ yang tinggi tidak saja cukup, kepemimpinan bukan yang utama 
selain  sebagai  seni  membujuk  orang  untuk  bekerja  mencapai  tujuan 
bersama. Ini semua membutuhkan ketrampilan antar pribadi/interpersonal 
dan kecerdasan sosial yang tinggi.”

Jadi berdasarkan pendapat di atas  soft skills dalam penelitian ini adalah 

kualitas-kualitas seseorang (dalam hal ini adalah mahasiswa akuntansi) yang tidak 

terlihat wujudnya (intangible) namun sangat diperlukan.

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.  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.

Soft skills dapat terbentuk secara tidak sadar, namun hasilnya mungkin ala 

kadarnya juga. Aktivitas akademik dan non akademik sebenarnya dapat menjadi 

ajang pembentukan diri bagi setiap mahasiswa dan mungkin juga dapat membuat 

mahasiswa lebih termotivasi untuk lebih memaknai hidup di masa depan.

2.3.2 Jenis-jenis Soft Skills

Menurut  Patrick  S.  O  Brien  yang  dikutip  oleh  Ichsan  dan  Pratiwi 

(2005;7),  berbagai  soft  skills penting  dapat  dikategorikan  ke  dalam tujuh  area 

yang disebut Winning Characteristics, yakni:

1. Communication skills

2. Organizational skills



3. Leadership

4. Logic

5. Effort

6. Group Skills

7. Ethics

Sedangkan menurut Evers dan Rush (dalam “The Bases of Competence” 

(1998;30)), dikategorikan sebagai berikut:

1. Problem solving/analytic

2. Decision making

3. Planning and organizing

4. Risk taking skills

5. Oral communication

6. Written communication

7. Listening

8. Interpersonal skills

9. Managing conflict

10. Leadership/influence

11. Coordinating

12. Creativity/innovation/change

13.  Visionning

14. Ability to conceptualize

15. Learning skills

16. Personal strengths

17. Technical skills

Dan  International  Education  Standards  for  Professional  Accountants 

(2003;54) menuliskan:

Individuals  seeking  to  become  professional  accountants  should  acquire  the  

following skills:

1. Intelectual skills

2. Technical and functional skills



3. Personal skills

4. Interpersonal and communication skills

5. Organizational and business management skills

The required intellectual skills include the followin: 

a. The ability to locate, obtain, organize, and understand information from 

human, print and electronic sources

b. The capacity for inquiry, research, logical and analytical thinking, power  

of reasoning, and critical analysis

c. The  ability  to  identify  and  solve  unstructured  problems  which  may be 

unfamiliar settings

Technical and functional skills include:

a. Numeracy (mathematical and statistical applications) and  IT proficiency

b. Decision modeling and risk analysis

c. Measurement

d. Reporting, dan

e. Compliance with legislative and regulatory requirements.

Personal skills, they include:

a. Self management

b. Inisiatif, influence and self learning

c. The ability to select and assign priorities within restricted resources and  

to organize work to meet tight deadlines.

d. The ability to anticipate and adapt to change

e. Considering the implication  ig  values,  ethics,  and attitudes  in decision  

making; and

f. Professional skepticism

Interpersonal and communication skills include the ability to:

a. Work  with  others  in  a  consultative  process,  to  withstand  and  resolve  

conflict.

b. Work in teams

c. Interact with culturally and intellectually diverse people.

d. Negotiate acceptable solutions and agreements in professional situations



e. Work effectively in a cross-cultural setting.

f. Present, discuss, report and defend views of effectively through formal,  

informal, written and spoken communication; dan

g. Listen  and  read  effectively,  including  a  sensitivity  to  cultural  and 

language differences

Organizational and business management skills include:

a. Strategic  planning,  project  management,  management  of  people  and 

resources, and decisison making.

b. The ability to organize and delegate tasks, to motivate  and to develop  

people

c. Leadership 

d. Professional judgment and discernment. 

Dari sejumlah soft skills yang sudah disebutkan dari keterangan (buku) di 

atas,  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  berkaitan  dengan  penelitian  yang  penulis 

lakukan, yaitu:

1. Communication skills / Keahlian berkomunikasi

2. Problem solving / Memecahkan masalah

3. Decision making / Pengambilan keputusan

4. Leadership / Kepemimpinan

5. Abilitiy to conceptualize / Kemampuan untuk membuat konsep

2.3.3 Beberapa Atribut Soft Skills 

2.3.3.1 Keahlian Berkomunikasi (Communication Skills)

Menurut John Tondowidjojo (1993;1), komunikasi berasal dari kata latin 

communicare yang berarti “membagi (to share) serta berasal dari bahasa Perancis, 

communis yang berarti “umum atau biasa” (common).

Dictionary mendefinisikan kata “berkomunikasi” sebagai memberitahu (to  

impart), meneruskan (to transmit), atau berbagi (to share). Jadi komunikasi yang 

efektif  lebih  banyak  bergantung  pada  sikap  pengirim  (senders  attitude)  untuk 

mendekati  penerima pesan (receiver)  dari  seorang pengirim pesan dengan cara 



berbicara  di  depan  umum.  Dalam  berkomunikasi,  pemikiran  dan  gagasan 

ditransfer  dari  (otak)  seseorang  kepada  orang  lain,  baik  secara  lisan  maupun 

tertulis.  Kadang-kadang komunikasi itu dibantu atau digantikan dengan gambar 

atau  coretan-coretan.  Walau  bagaimana  pun,  komunikasi  yang  mendasar  tetap 

melibatkan penggunaan kata-kata. 

Definisi komunikasi lainnya ialah:

Menurut Kartini (2003;118) komunikasi adalah:

“Kapasitas individu atau kelompok untuk menyampaikan perasaan, pikiran 

dan kehendak kepada individu dan kelompok lain.”

“Communicating  is  interacting  effectively  with  a  variety  of  individuals  

and  groups  to  facilitate  the  gathering,  integrating,  and  conveying  of  

information in many forms (for example, verbal, written, visual).”

“Berkomunikasi  adalah  interaksi  efektif  bersama  berbagai  individu  dan 

kelompok untuk memfasilitasi  rapat,  integrasi,  dan membawa informasi 

dalam berbagai form (sebagai contoh; lisan, tulisan, visual).”

Keahlian dalam berkomunikasi  (communication  skills)  dalam buku  The 

Bases of Competence (1998;82) terdiri dari:

1. Interpersonal : working well with others

2. Listening : being attentive and responding effectively

3. Oral communication : effectively presenting information

4. Written communication : effectively transferring information

Menurut Ichsan dan Pratiwi (2005;27) sebagai berikut:

1. Komunikasi lisan, yang terdiri atas:

- komunikasi personal (one on one)

- presentasi

- diskusi kelompok (group discussion)

2. Komunikasi tulisan



1. Pengertian komunikasi lisan

Dalam berkomunikasi (lisan) sangatlah penting bila dapat menyampaikan 

maksud dengan jelas kepada orang lain dan sekaligus dapat menagkap apa yang 

dimaksudkan  orang  lain.  Dalam  buku  The  Bases  of  Competence  (1998;85) 

dikatakan: 

“Oral  communication  is  the  ability  to  present  information  verbally  to  

other, either one-to-one or in groups.”

“Komunikasi lisan adalah kemampuan untuk menyajikan informasi secara 

lisan kepada orang lain, baik personal atau dalam kelompok.” 

Komunikasi  lisan  yang  tercepat  adalah  dengan  cara  langsung  melalui 

informasi yang terjadi secara langsung berhadapan muka dengan muka atau media 

penyampaian. 

Gangguan  fisik  dalam  komunikasi  lisan  dapat  terjadi  dalam  proses 

pengiriman,  sebagai  contoh:  latar  belakang  ribut,  aksen  yang  berat,  dua 

komunikasi terjadi dalam waktu bersamaan, atau terlalu besarnya jarak sehingga 

suara menjadi tidak jernih.

Komunikasi lisan terdiri atas:

a. Komunikasi personal

Dalam dunia kerja, seringkali komunikasi personal dilakukan dalam waktu 

yang  sangat  singkat.  Padahal  kita  harus  dapat  menggali  informasi  penting 

dalam waktu  terbatas.  Berikut  ini  adalah  tips  yang  dapat  digunakan dalam 

komunikasi personal menurut Ichsan dan Pratiwi (2005;12):

• Hilangkan  ambiguitas;  gunakan  kata  yang  lugas  dan  tidak  bermakna 

ganda. Sampaikan inti permasalahan dan pertanyaan.

• Bertanya  untuk  memastikan;  bila  belum  mengerti  jangan  ragu  untuk 

bertanya.

• Catat poin-poin penting; buat daftar poin penting yang akan didiskusikan 

dan catat poin penting hasil diskusi.



• Peka  terhadap  bahasa  tubuh  dan  intonasi;  orang  lebih  memperhatikan 

bagaimana  cara  menyampaikan  maksud  melalui  bahasa  tubuh  dan 

intonasi.

• Gunakan  alat  bantu;  seperti  gambar,  grafik  agar  salah  paham  dapat 

diminimalkan.

• Sampaikan  rangkuman;  bisa  mengoreksi  bila  ada  kesalahpahaman/ 

informasi tambahan.

b. Presentasi

Diambil  dari  buku  “An  Introduction  To  Rubrics”  oleh  Dannelle  dan 

Antonia (2005;38), presentasi yang baik dilakukan dengan cara:

• Mempertahankan kontak mata dengan baik

• Bahasa tubuh yang ekspresif

• Berbicara dengan suara lantang dan cukup lambat agar mudah dipahami

• Mengatur kualitas suara dan nada.

• Dapat menguasai proyektor

Kesalahan dalam presentasi yang biasa terjadi adalah sebagai berikut:

• Belum benar-benar memahami apa yang disampaikan 

• Tidak menggunakan ilustrasi apapun

• Hanya membacakan slide

• Berbicara terlalu cepat

• Berbicara terbata-bata

• Intonasi datar

• Menggunakan data yang salah

• Tidak membuat hand out (dalam jumlah cukup)

• Melakukan gerakan yang tidak sesuai konteks pembicaraan

• Tidak mencek alat sebelum digunakan

• Defensive terhadap masukan



c. Diskusi

Dalam diskusi, setiap peserta memiliki kesempatan berbicara. Hanya 

saja  tidak  semua  orang  memanfaatkan  kesempatan  dengan  semestinya. 

Komunikasi  lisan  dapat  dikembangkan  lewat  diskusi.  Agar  diskusi  bisa 

berjalan efektif, berikut hal yang dapat dilakukan:

• Ungkapkan ide

• Catat poin-poin penting

• Fokus

• Menghargai orang lain

• Mengikuti hasil kesepakatan

Dalam  berkomunikasi  secara  lisan,  kesalahan  pun  umumnya  terjadi 

sebagai berikut:

• Terlalu gugup

• Kontak mata yang kurang baik

• Kurang antusias/kurang menguasai keadaan

• Berbicara terlalu panjang

• Kurang menyesuaikan diri dengan lawan bicara

• Volume suara yang tidak sesuai

2. Pengertian komunikasi tulisan

Menurut Frederick (1998;86) komunikasi tulisan adalah:

“Written communication is the effective  transfer of written information,  

either  formally  (through  reports  and  business  correspondence,  for  

example) or informally (through notes and memos).”

“Komunikasi  tulisan  adalah  pengiriman  efektif  dari  informasi  tertulis, 

salah satunya dengan resmi (sebagai contoh, laporan dan surat menyurat 

bisnis)atau yang tidak resmi (catatan dan memo).”



Dengan  demikian,  komunikasi  tulisan  pun  mempunyai  tujuan  yakni 

menyampaikan suatu maksud kepada pihak lain. Dalam masa perkuliahan adalah 

kesempatan  untuk  melatih  kemampuan  komunikasi  dalam  bentuk  tulisan. 

Komunikasi tulisan dapat dilatih lewat tugas-tugas makalah yang diberikan oleh 

dosen. Walaupun dalam masa kuliah mahasiswa menulis untuk belajar, maka tak 

heran tulisan dapat menjadi sangat panjang dan rinci, setidaknya hal ini melatih 

keterampilan  komunikasi  tulisan  mahasiswa.  Lain  halnya  dalam  dunia  bisnis, 

komunikasi  tertulis  dimaksudkan untuk menyampaikan informasi  tertentu  pada 

orang-orang  yang  memiliki  tingkat  kesibukan  yang  relatif  tinggi,  sehingga 

informasi harus disajikan secara ringkas dan padat. Hal ini sangat berbeda bila 

dibandingkan dengan makalah/tugas akhir.

Dengan  tulisan,  peluang  terjadinya  salah  paham  dapat  diminimalkan 

karena tulisan dapat menjadi bukti ketika terjadi perselisihan. Komunikasi lewat 

tulisan dapat diedit sebelum dikirimkan dan cenderung lebih tersusun dan formal 

dibandingkan komunikasi lisan.

Terdapat tiga tahapan dalam membuat suatu tulisan, menurut Ichsan dan 

Pratiwi (2005;50-51) yakni sebagai berikut:

1. Mencari informasi, sebelum menulis:

- deskripsi  tugas  (kapan  harus  dikumpulkan,  tujuannya  apa,  siapa 

pembacanya, dll)

- referensi

- sumber dan fakta pendukung sebagai bahan tulisan

2. Menulis draft

3. Mengedit dan merevisi

- revisi  sangat  penting  untuk  dilakukan  sebab  ketika  membuat  draft 

sangat mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, baik dalam isi maupun 

penyampaian.

Dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  komunikasi  terjadi  dari  dua  arah. 

Apabila satu orang berbicara, yang lain akan mendengarkan. Apabila yang satu 

menulis, yang lain akan membaca. Berbicara dan mendengarkan atau menulis dan 



membaca  harus  terjadi  supaya  ada  komunikasi.  Yang  penting  ialah  baik 

pembicara atau penulis harus peka terhadap respon pendengar atau pembacanya. 

Jika tidak, pembicaraan atau tulisan tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman 

dan pertentangan. Kunci dari komunikasi yang efektif dikenal dengan empat (4) C 

(George  R  Terry),  yakni:  completeness (kelengkapan),  clarity (kejelasan), 

conciseness (kepadatan), dan correctness (kebenaran).

Kondisi-kondisi di bawah ini dapat membantu komunikasi menjadi efektif:

1) Mengetahui sepenuhnya hal-hal yang ingin dikomunikasikan.

2) Berkomunikasi secukupnya.

3) Menyadari bahwa komunikasi dapat dirubah distribusinya.

4) Gunakan simbol-simbol dan alat visual yang memadai.

5) Hati-hati memilih informasi yang dikomunikasikan.

Dalam  buku  International  Standards  for  Professional  Accountants 

(2003;28) dikatakan:

“All cultures exist in an environment of significant change. Increasingly,  
today’s  professionals  accountants  need  to  be  technical  experts  with  
excellent  communication  skills,  and  they  need  to  be  able  to  meet  the  
reporting and information needs of the new knowledge economy.” 
“Semua  kebudayaan  ada  dalam  perubahan  lingkungan  yang  penting. 
Secara  meningkat,  akuntan  professional  sekarang  dibutuhkan  untuk 
menjadi  ahli  teknis  dengan keahlian  komunikasi  yang sangat  baik,  dan 
mereka perlu menjadi cakap agar memenuhi kebutuhan dalam membuat 
laporan dan informasi dari pengetahuan ekonomi yang baru.”  

Jadi  keahlian  komunikasi  juga  sangat  diperlukan  oleh  mahasiswa 

akuntansi,  terlebih  jika ia bercita-cita  untuk menjadi  seorang akuntan.  Seorang 

akuntan  profesional  harus  memiliki  kecakapan  di  bidang  akuntansi  termasuk 

dalam  hal  berkomunikasi,  karena  dengan  keahlian-keahlian  tersebut  dapat 

memungkinkan mereka menjadi penasihat bisnis, analisis keuangan, pembicara, 

negosiator dan manajer.



2.3.3.2 Pemecahan Masalah (Problem Solving)

Dalam era persaingan yang begitu ketat, yang dibutuhkan saat ini adalah 

pemecah  masalah;  bukan  pelapor  atau  pembuat  masalah.  Untuk  dapat 

menyelesaikan masalah diperlukan kemampuan logika yang baik. Hal itulah yang 

selama ini dilatih semasa kuliah. Mungkin sebagai mahasiswa sudah lupa dengan 

rumus-rumus statistik yang ditemui pada tingkat pertama, namun yang berharga 

adalah  proses  mempelajarinya  dimana  mahasiswa belajar  untuk menyelesaikan 

masalah. 

Menurut  buku  The  Bases  of  Competence  (1998),,  problem  solving 

meliputi:

“Identifying, prioritizing, and solving problems, individually or in groups;  

the  ability  to  ask  the  right  questions,  sort  uot  the  many  facets  of  a  

problem, and contribute ideas as well as answers regarding the problem.”

1. Esensi Pemecahan Masalah

Hidup tak pernah lepas dari masalah. Berdasarkan puluhan penelitian yang 

dilakukan psikolog Thomas D’Zurilla dan Arthur Nezu yang dikutip oleh Ichsan 

dan Pratiwi (2005’), melatih orang memecahkan masalah dengan lebih baik dapat 

sangat berpengaruh pada kemampuan mereka menghadapi masalah di semua lini 

kehidupan. Baik mengenai pekerjaan, keluarga, keuangan, dan sebagainya.

Kemampuan memecahkan masalah adalah kesanggupan untuk mengenali 

dan merumuskan masalah, serta menerapkan pemecahan yang ampuh. Pemecahan 

masalah terkait dengan sikap hati-hati, disiplin, dan sistematik dalam menghadapi 

dan memandang masalah. Kemampuan ini juga berkaitan dengan keinginan untuk 

melakukan yang terbaik dan menghadapi, bukan menghindari masalah.

2. Identifikasi Masalah

Salah  satu  langkah  penting  dalam  menyelesaikan  masalah  adalah 

mengidentifikasi  masalah  tersebut.  Jangan  sampai  berbagai  sumber  daya  telah 

dikerahkan  padahal  tak  ada  masalah  yang  nyata.  Jangan  sampai  pula  terjadi 

kerugian karena usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut ternyata jauh lebih 

besar daripada resiko masalah itu sendiri.



Sebenarnya,  kita  dapat  melihat  permasalahan  bertebaran  dimana-mana. 

Pertanyaannya,  apakah  masalah  tersebut  benar-benar  menghambat  dan  relevan 

dengan pencapaian tujuan? Apakah yang dihadapi itu adalah masalah atau baru 

merupakan  ancaman?  Untuk  memastikan  ada  tidaknya  masalah,  dapat 

menggunakan dukungan fakta dan informasi.

Setelah  mengidentifikasi  adanya  masalah,  juga  perlu  menginformasikan 

permasalahan ini pada orang lain. Tidak semua orang memiliki kepedulian yang 

sama. Bisa saja sesuatu yang dianggap sebagai masalah, dianggap hal biasa oleh 

orang lain. Dalam hal ini, penggunaan fakta dan informasi sebagai dasar, sangat 

membantu menguatkan argumen.

3. Pemecahan Masalah

Telah  disebutkan  bahwa  permasalahan  di  dunia  nyata  lebih  kompleks 

daripada sekedar soal-soal di perkuliahan. Menurut George Polya dalam bukunya 

“How  to  Solve  It”,  untuk  memunculkan  pemecahan  suatu  masalah,  dapat 

dilakukan hal sebagai berikut:

- Mencari analogi.

- Memisahkan berbagai permasalahan yang berbeda.

- Mengusulkan kemungkinan pemecahan masalah dan bekerja mundur.

- Mendeskripsikan apa yang bukan merupakan solusi.

Langkah Pemecahan Masalah

Jika menghadapi masalah,  pandanglah itu sebagai tantangan yang harus 

diatasi  sekaligus  kesempatan  untuk  berkembang.  Masalah  harus  segera 

diselesaikan, jangan ditunda apalagi menghindar dari masalah.

Berikut ini adalah sejumlah langkah umum dalam menyelesaikan masalah:

1. Rumuskan masalah

Perhatikan dengan seksama apa yang menjadi permasalahan. Uraikan dengan 

cermat dan serealistis mungkin. Untuk itu dibutuhkan informasi yang relevan. 

Coba untuk melihat masalah dari sudut pandang orang lain untuk memastikan 

bahwa pandangan kita tidak terlalu sempit.



2. Temukan alternatif pemecahan

Pikirkan sebanyak mungkin cara pemecahan dan pendekatan masalah. Coba 

pula  pikirkan  bagaimana  orang  lain  menyelesaikannya  bila  menghadapi 

masalah yang sama. Tuliskan alternatif-alternatif pemecahan yang ada supaya 

proses pemecahan masalah berjalan efektif.

3. Analisa setiap alternatif pemecahan

Apabila berbagai alternatif telah dirumuskan, analisa tiap alternatif pemecahan 

tersebut. Timbang keuntungan dan kerugiannya. Susunlah prioritas alternatif 

pemecahan mulai dari yang paling baik hingga yang kurang baik. Kata “baik” 

dapat  menjadi  sangat  relatif  untuk  suatu  solusi.  Oleh  karena  itu,  tetaplah 

berpegang pada tujuan akhir. 

4. Dalam  memilih  alternatif  solusi,  kita  harus  memperhatikan  resiko  yang 

dimiliki  setiap  alternatif.  Di  dunia  tidak  ada  yang  dapat  kita  yakini 

keberhasilannya 100%. Siapkah menanggung resikonya?  Tetaplah berpegang 

pada tujuan akhir dalam memilih solusi.

5. Laksanakan alternatif pemecahan

Ketika  keputusan  sudah  diambil,  laksanakanlah  dengan  mantap.  Yakinlah 

bahwa  keputusan  tersebut  diambil  melalui  serangkaian  pengumpulan 

informasi  dan  analisa  resiko.  Terkadang  kegagalan  terjadi  bukan  karena 

pilihan itu sendiri, namun adanya keraguan dalam melaksanakannya sehingga 

menjadi tidak maksimal.

6. Evaluasi hasil

Evaluasilah solusi yang sudah diterapkan itu berhasil memecahkan masalah.

2.3.3.3 Pengambilan Keputusan (Decision Making) 

Dalam  pengambilan  keputusan  tercakup  kemahiran  menyeleksi  dan 

menentukan keputusan yang paling tepat  dari  sekian banyak alternatif  jawaban 

atau pemecahan masalah. Mengambil keputusan ialah memilih alternatif dari dua 

atau  beberapa  alternatif  yang  ada  untuk  menentukan  arah  tujuan  yang  ingin 

dicapai.



Di dalam setiap alternatif  juga terdapat  elemen-elemen yang diinginkan 

dan yang tidak diinginkan. Aspek-aspek yang berlawanan itu harus “didamaikan” 

agar memudahkan dalam pengambilan keputusan, sebab arti kata decision making 

ialah “memotong” atau “mencapai suatu kesimpulan”.

H. A. Simon yang dikutip oleh  Kartini (2003;128), mengemukakan tiga 

proses dalam mengambil keputusan, yaitu:

1. Intelegence  activity,  yaitu  proses  penelitian  situasi  dan  kondisi  dengan 

wawasan yang intiligen.

2. Design  activity,  proses  menemukan  masalah,  mengembangkan  pemahaman 

dan menganalisa kemungkinan pemecahan masalah serta tindakan lebih lanjut; 

jadi ada perencanaan pola kegiatan.

3. Choise activity, yaitu memilih salah satu tindakan dari sekian banyak alternatif 

atau kemungkinan pemecahan.

Model Pengambilan Keputusan

Dalam buku Sukses Dengan Soft Skills (2005;117) dituliskan tiga model 

pengambilan keputusan, yaitu:

1. Direktif

Dilakukan pemimpin berdasarkan sangat sedikit  (bahkan tidak sama sekali) 

masukan dari orang lain. Kelebihannya, proses pengambilan keputusan dapat 

dilakukan relatif  cepat.  Model  ini  sesuai  bila  pemimpin adalah orang yang 

benar-benar telah berpengalaman dan pernah menghadapi situasi serupa.

2. Partisipatif

Model  ini  mengakomodasikan  sumbangan  pikiran  dari  semua  yang  akan 

terlibat dalam pekerjaan besar tertentu. Akan tetapi untuk menggunakan cara 

ini  dibutuhkan  kepemimpinan  yang  sangat  kuat  karena  sangat  mungkin 

berbagai  pihak  saling  bersilang  pendapat  sehingga  proses  pengambilan 

keputusan berlarut-larut dan tidak efektif.



3. Konsultatif

Merupakan kombinasi dari dua model sebelumnya dimana pemimpin hanya 

meminta masukan mengenai hal-hal yang dapat didiskusikan. Keputusan yang 

bersifat strategis (berpengaruh sangat besar dan menyangkut pencapaian visi) 

dilakukan oleh pemimpin.  Model ini sesuai bila ingin mengefektifkan waktu 

pengambilan keputusan.

2.3.3.4 Kepemimpinan (Leadership)

Setiap  orang  adalah  pemimpin,  setidaknya  bagi  dirinya  sendiri.  Dalam 

ruang  lingkup  yang  lebih  luas,  seseorang  juga  dapat  menjadi  pemimpin  di 

oraganisasi/masyarakat.  Berbicara  mengenai  pemimpin,  banyak  orang 

beranggapan  bahwa  pemimpin  adalah  seorang  yang  memiliki  jabatan  tinggi. 

Padahal  definisi  pemimpin  tidaklah  sesempit  itu.  Perkataan  pemimpin/leader 

mempunyai macam-macam pengertian. Beberapa definisi pemimpin yang dikutip 

oleh Kartini (2003;33-34) di bawah ini:

1. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan--

khususnya  kecakapan  kelebihan  di  satu  bidang--,  sehingga  dia  mampu 

mempengaruhi  orang-orang  lain  untuk  bersama-sama  melakukan  aktivitas-

aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi, pemimpin 

itu  adalah  seorang  yang  memiliki  satu  atau  beberapa  kelebihan  sebagai 

predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari 

satu  situasi/zaman,  sehingga  dia  mempunyai  kekuasaan  dan  kewibawaan 

untuk  mengarahkan  dan  membimbing  bawahan.  Dia  juga  mendapatkan 

pangakuan  serta  dukungan  dari  bawahannya,  dan  mampu  menggerakkan 

bawahan ke arah tujuan tertentu.

2. Henry Pratt Fairchild dalam bukunya  “Dictionary of Sociology and Ralated  

Sciences” menyatakan:

Pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang memimpin, dengan jalan 

memprakarsai  tingkah  laku  sosial  dengan  mengatur,  mengarahkan, 

mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise., 

kekuasaan atau posisi.



Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, 

memimpin dengan bantuan kualitas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan 

secara sukarela oleh para pengikutnya.

3. John Gage Allee “Webster New Standar Dictionary” menyatakan:

“Leader …  a  guide;  a  conductor;  a  commander”  (pemimpin  itu  ialah 

pemandu; petunjuk; penuntun; komandan).

Dari  beberapa  definisi  yang  dikemukakan  itu  dapat  ditarik  kesimpulan 

sebagai berikut:

“Pemimpin  adalah  seorang  pribadi  yang  memiliki  kecakapan  khusus, 
dengan  atau  tanpa  pengangkatan  resmi  dapat  mempengaruhi  kelompok 
yang  dipimpinnya,  untuk  melakukan  usaha  bersama  mengarah  pada 
pencapaian sasaran-sasaran tertentu.”

Sedangkan menurut D. D. Sears yang dikutip oleh Bernadine dan Susilo 

(2005;4) mengatakan:

“Pemimpin adalah seorang yang memulai suatu tindakan, memulai arah, 
mengambil  keputusan,  menyelesaikan  perselisihan  diantara  anggota 
kelompok,  memberi  dorongan,  menjadi  panutan,  dan  berada  di  depan 
dalam aktivitas-aktivitas kelompok.”

Ichsan dan Pratiwi (2005;37) mengungkapkan bahwa pemimpin terdiri 

atas:

1. Pemimpin Struktural

Adalah  orang yang  dipilih,  diseleksi  dan  dibayar,  serta  memiliki  tanggung 

jawab  dan  otoritas  untuk  mengelola  sumber  daya  tertentu  demi  mencapai 

tujuan yang dibebankan kepadanya. Misalnya : manajer, ketua divisi.

2. Pemimpin Relasional

Adalah orang yang aktif terlibat dalam timnya, memiliki ide-ide inovatif dan 

inisiatif untuk membuat perubahan positif.



Kepemimpinan

Dahulu banyak orang berpendirian bahwa kepemimpinan itu tidak dapat 

dipelajari. Sebab kepemimpinan adalah suatu bakat yang diperoleh orang sebagai 

kemampuan istimewa yang  dibawa sejak lahir.  Jadi,  orang menyatakan bahwa 

memang tidak ada dan tidak diperlukan teori dan ilmu kepemimpinan. Suksesnya 

kepemimpinan  itu  disebabkan  oleh  keberuntungan  seorang  pemimpin  yang 

memiliki  bakat  alam  yang  luar  biasa,  sehingga  dia  memiliki  kharisma  dan 

kewibawaan untuk memimpin massa yang ada di sekitarnya. 

Dalam perkembangan zaman,  kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada 

bakat  dan  pengalaman  saja,  tetapi  pada  penyiapan  secara  berencana,  melatih 

calon-calon pemimpin. Nilai kepemimpinannya tidak lagi ditentukan oleh bakat 

alamnya;  akan  tetapi  oleh  kemampuannya  menggerakkan  banyak  orang 

melakukan  satu  karya  bersama,  berkat  pengaruh  kepemimpinannya  yang 

diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan.

Selanjutnya yang dapat dikemukakan mengenai kepemimpinan itu adalah 

sebagai berikut:

1. George R Terry dalam buku “Guide to Management” yang diterjemahkan oleh 

J. Smith (2003;152), mengemukakan:

Kepemimpinan  diartikan  sebagai  kemampuan  mengarahkan  pengikut-

pengikutnya  untuk  bekerja  bersama  dengan  kepercayaan  serta  tekun 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka. 

2. Ever dan Rush dalam “The Bases of Competence” (1998;40) menyatakan:

Leadership  is  the  ability  to  give  direction  and  guidance  to  others  and  to 

delegate work tasks to peers and subordinates in an effective manner, one that  

motivates others to do their best.

3. Ichsan dan Pratiwi (2005;114) menyatakan kepemimpinan sebagai berikut:

Proses  dimana  seseorang  mempengaruhi  orang  lain  untuk  meraih  sesuatu 

tujuan  dan  mengarahkan  sejumlah  sumber  daya  untuk  mencapai  visi  misi 

tertentu.  Proses  ini  dilakukan  dengan  menerapkan  atribut  kepemimpinan 

seperti nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan.



4. Bernadine RWirjana dan Susilo (2005;3) mengatakan:

Kepemimpinan  adalah  suatu  proses  yang  kompleks  dimana  seorang 

mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu 

sasaran  dan  mengarahkan  organisasi  dengan  cara  yang  membuatnya  lebih 

kohesif dan lebih masuk akal.

Dari beberapa definisi di atas dapat kita baca, bahwa pada kepemimpinan 

itu terdapat unsur-unsur:

a. Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, atau kelompok

b. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain

c. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok

Kartini  juga mengutip  artikel  W. J Reddin “What Kind of Manager” 

yang disunting oleh Wahjusumidjo, menentukan bahwa watak dan tipe pemimpin 

terdiri dari tiga pola dasar, yaitu:

a. Berorientasikan tugas (task orientation)

b. Berorintasikan hubungan kerja (relationship orientation)

c. Berorientasikan hasil yang efektif (effective orientation)

Syarat-syarat kepemimpinan menurut Kartini (2003;31):

1. Kekuasaan:  kekuatan,  otoritas,  dan  legalitas  yang  memberikan  wewenang 

kepada  pemimpin  guna  mempengaruhi  dan  meggerakkan  bawahan  untuk 

berbuat sesuatu.

2. Kewibawaan:  kelebihan,  keunggulan,  keutamaan,  sehingga  orang  mampu 

“mbawani”  atau  mengatur  orang  lain  sehingga  orang  tersebut  patuh  pada 

pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

3. Kemampuan:  segala  daya,  kesanggupan,  kekuatan  dan  kecakapan, 

keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan 

anggota biasa.



Karakteristik  pemimpin  efektif  dalam buku  Sukses  dengan  Soft  Skills 

(2005;118-119) disebutkan:

a. memiliki visi ke depan

b. cakap secara teknis

c. membuat keputusan yang tepat

d. berkomunikasi dengan baik

e. memberikan keteladanan dan contoh

f. mampu mempercayai orang lain

g. mampu menahan emosi

h. tahan menghadapi tekanan

i. bertanggung jawab

j. mengenali anggota

k. cekatan dan penuh inovasi.

2.3.3.5 Kemampuan untuk Membuat Konsep (Ability to Conseptualize)

Adalah kemampuan untuk menggabungkan informasi  yang relevan dari 

sejumlah sumber, menyatupadukan informasi menjadi konteks (pengertian) yang 

lebih  umum,  dan  mempergunakan  informasi  untuk  konteks  (pengertian)  yang 

baru. 

Dalam  buku  International  Education  Sandards  For  Professional  

Accountants ()disebutkan bahwa:

While  the  approach  of  each  program  to  the  learning  of  professional  

values, ethics, and cultural environment and objectives, as a minimum all  

programs should include:

Concept  of  independence,  skepticism,  accountability  and  public  

expectations.   



2.4 Prestasi

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.”

Menurut  Oemar Hamalik (2005;117)  faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar mahasiswa, adalah:

1. Faktor yang bersumber dari diri sendiri, terdiri dari:

a. Tidak mempunyai tujuan yang jelas.

b. Kurangnya minat terhadap bahan pelajaran.

c. Kesehatan yang sering terganggu.

d. Kecakapan mengikuti perkuliahan.

e. Kebiasaan belajar.

f. Kurangnya penguasaan bahasa.

2. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah, terdiri dari:

a. Cara memberi pelajaran

b. Kurangnya bahan-bahan bacaan.

c. Kurangnya alat-alat.

d. Bahan pelajaran tidak sesuai dengan kemapuan.

e. Penyelenggaraan perkuliahan terlalu padat.

3. Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga, terdiri dari:

a. Masalah kemampuan ekonomi.

b. Masalah broken home.

c. Rindu kampong.

d. Kurangnya kontrol orang tua.



4. Faktor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari:

a. Gangguan dari jenis kelamin.

b. Bekerja di samping kuliah.

c. Aktif berorganisasi.

d. Tidak dapat mengatur waktu reaksi dan waktu istirahat.

e. Tidak mempunyai teman belajar bersama.

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.

Menurut  Suwardjono  (Media  Riset  Akuntansi,  Auditing  dan 

Informasi, 2003;68) nilai yang diperoleh peserta didik mempunyai fungsi ganda, 

yaitu:

“Nilai sebagai ukuran keberhasilan peserta didik dalam mempelajari mata 

kuliah  dan  sekaligus  sebagai  alat  evaluasi  keberhasilan  mata  kuliah  itu 

sendiri.”

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.

Menurut  Nasution,  dkk  (Media  Riset  Akuntansi,  Auditing  dan 

Informasi, 2003;68) prestasi belajar adalah:

“Prestasi belajar merupakan kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam 

berfikir, merasa dan berbuat.”

Prestasi  belajar  dikatakan  sempurna  apabila  memenuhi  tiga  aspek. 

Menurut  Bloom dan  Krathwohl dialihbahasakan oleh  Suciati  (2005;16) dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:



1. Kognitif, yang terdiri dari enam tingkatan:

a. Pengetahuan (mengingat, menghafal).

b. Pemahaman (menginterpretasikan).

c. Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah).

d. Analisis (menjabarkan suatu konsep).

e. Sintesis  (menggabungkan  bagian-bagian  konsep  menjadi  suatu  konsep 

utuh).

f. Evaluasi (membandingkan nilai-nilai, ide, metode, dan sebagainya).

2. Psikomotor, yang terdiri dari lima tingkatan:

a. Peniruan (menirukan gerakan).

b. Penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan gerakan).

c. Ketepatan (melakukan gerakan dengan benar).

d. Perangkaian (melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar).

e. Naturalisasi (melakukan gerak secara wajar).

3. Afektif, yang terdiri dari lima tingkatan:

a. Pengenal (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu).

b. Merespon (aktif berpartisipasi).

c. Penghargaan (menerima nilai-nilai, setia kepada nilai –nilai tertentu).

d. Pengorganisasian (menghubung-hubungkan nilai-nilai yang tercapai).

e. Pengalaman (menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup).

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,  mengolah  dan  menilai  informasi-informasi  yang  diperoleh  dalam 

proses belajar mengajar.

Selain  itu,  keberhasilan  seorang mahasiswa  dalam proses  belajar  dapat 

diukur atau dilihat dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Dimana indeks 

prestasi kumulatif merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan 

studi  mahasiswa  dari  semester  awal  sampai  dengan semester  akhir  yang  telah 

ditempuh secara kumulatif.



Indeks  prestasi  kumulatif  dihitung  pada  setiap  semester  dengan 

menggunakan rumus:

IP =∑(K x N)

∑K

Keterangan:

K : Besarnya beban studi (SKS) dari setiap mata kuliah yang telah ditempuh 

sejak  semester  pertama  sampai  dengan  semester  terakhir  yang  telah 

ditempuhnya.

∑K : Jumlah beban studi (SKS) dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh 

sejak  semester  pertama  sampai  dengan  semester  terakhir  yang  telah 

ditempuhnya (kumulatif).

N : Angka mutu yang dipeoleh dari setiap mata kuliah yang telah  ditempuh 

sejak  semester  pertama  sampai  dengan  semester  terakhir  yang  telah 

ditempuhnya.


