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Penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap
pelaksanaan tugas asisten dosen dilihat dari karakteristik dan metode pelatihan
asisten dosen program studi akuntansi di Universitas Kristen Duta Wacana. Data
diperoleh dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada 100 mahasiswa Universitas
Kristen Duta Wacana program studi akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah
yang mempunyai asisten dosen diantaranya Pengantar Aplikasi Komputer, Praktika
Akuntansi, Akuntansi Pengantar, Praktika Sistem Informasi Manajemen, Akuntansi
Biaya, Akuntansi Keuangan Satu, Akuntansi Keuangan Dua, Akuntansi Manajemen,
Praktika Statistik Dua, Praktika Analisis Perancangan Sistem Informasi, Praktika
Komunikasi Data Bisnis, Praktika Dasar-Dasar Ekonometrika, Praktika Sistem
Informasi Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan Satu, Akuntansi Keuangan
Lanjutan Dua.
Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis
prosentase, dan Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM). Dari enam karakteristik
terdapat empat atribut yang memberikan kepuasan. Atribut yang paling memberikan
kepuasan yaitu menguasai ilmu pengetahuan, sedangkan dua atribut yang tidak
memberikan kepuasan yaitu atribut meluangkan waktu untuk membantu mahasiswa
yang belajar bila yang bersangkutan mendapat kesulitan dalam memahami materi
dan keterampilan untuk mendorong motivasi mahasiswa. Dari tujuh metode
pelatihan terdapat lima atribut yang memberikan kepuasan. Atribut yang paling
memberikan kepuasan yaitu metode diskusi sedangkan dua atribut yang tidak
memberikan kepuasan yaitu metode eksperimen dan tutorial/ bimbingan.
Dari hasil analisis Indeks Kepuasan Mahasiswa secara keseluruhan yang telah
dilakukan, dapat dilihat bahwa total Indeks Kepuasan Mahasiswa secara keseluruhan
sebesar 181,52, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan
mahasiswa merasa puas terhadap karakteristik dan metode pelatihan yang dilakukan
asisten dosen program studi akuntansi di Universitas Kristen Duta Wacana.
Kata Kunci: Kepuasan mahasiswa, Indeks Kepuasan Mahasiswa,
Importance, Perceived Performance

xv
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Setiap mahasiswa menghendaki kepuasan maksimal dari setiap layanan
yang terdapat di lingkungan kampus. Untuk itu keberadaan perguruan tinggi
swasta harus mampu memberikan kepuasan bagi mahasiswa. Kepuasan
mahasiswa adalah perbandingan antara harapan yang diinginkan mahasiswa

W

tentang pelayanan yang didukung oleh sarana prasarana dengan apa yang
mahasiswa rasakan setelah mendapatkan pelayanan. Kata kepuasan
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(satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis” (artinya cukup baik, memadai)
dan “facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan bisa diartikan sebagai
“upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai” (Tjiptono,
2005: 186). Menurut Kotler (2005), kepuasan adalah perasaan senang atau
kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil)
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yang diharapkan, jika kinerja berada dibawah harapan pelanggan tidak puas,
jika kinerja memenuhi harapan pelanggan puas dan jika kinerja melebihi
harapan pelanggan amat puas atau senang. Tingkat kepuasan merupakan
fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Begitu
juga dengan mahasiswa yang merupakan pelanggan dari perguruan tinggi.
Mahasiswa akan merasa puas apabila harapan mereka dipenuhi dan diberi
pelayanan yang maksimal.
Kepuasan mahasiswa tidak terlepas dari pelayanan dosen. Dosen sangat
menentukan keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi
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yang telah dirumuskan. Hal ini merupakan suatu kenyataan karena dosen
merupakan pelaksana teknis operasional lembaga pendidikan tinggi yang
melaksanakan tugas mengajar mahasiswa. Setiap dosen mempunyai cara
tersendiri di dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar. Hal tersebut dapat
dimengerti karena setiap dosen mempunyai kapasitas mengajar yang berbedabeda. Di samping harus menyesuaikan disiplin ilmu yang diberikan kepada
mahasiswa. Padatnya agenda yang dimiliki dosen membuat dosen
memerlukan asisten yang dapat membantu tugas- tugas dosen dalam proses

W

memberikan pelatihan kepada mahasiswa. Di Universitas Kristen Duta
Wacana fakultas ekonomi program studi akuntansi terdapat beberapa dosen
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yang memerlukan asisten dosen untuk membantu memberikan pelatihan yang
lebih intens dalam mata kuliah tertentu. Hal ini dikarenakan keberadaan
seorang asisten dosen dalam proses perkuliahan menjadi suatu bagian penting
yang berguna bagi dosen sekaligus mahasiswa. Terutama di dalam mata
kuliah yang memerlukan

praktik langsung selain teori yang sudah
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disampaikan oleh dosen dan waktu tatap muka yang lebih intens. Dengan
adanya asisten dosen dapat membantu tugas dosen dalam hal membuat soal
latihan dan ujian praktik, mengoreksi tugas- tugas mahasiswa, merekap nilai
mahasiswa dan menyerahkan nilai mahasiswa kepada dosen dalam waktu
yang telah ditentukan. Selain itu dengan adanya asisten dosen, mahasiswa
yang mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan seputar mata kuliah
bersangkutan dapat diperjelas. Oleh karena itu seorang asisten dosen
diperlukan salah satunya untuk membantu mengatasi masalah tersebut.
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Di dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh mata kuliah di
fakultas ekonomi program studi akuntansi yang diajarkan, di mana dosen
memerlukan asisten dosen untuk membantu memberikan pelatihan. Mata
kuliah yang memerlukan asisten dosen tersebut adalah Pengantar Aplikasi
Komputer, Praktika Akuntansi, Akuntansi Pengantar, Praktika Sistem
Informasi Manajemen, Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan Satu,
Akuntansi Keuangan Dua, Akuntansi Manajemen, Praktika Statistik Dua,
Praktika Analisis Perancangan Sistem Informasi, Praktika Komunikasi Data

Akuntansi,
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Bisnis, Praktika Dasar-Dasar Ekonometrika, Praktika Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Lanjutan Satu, Akuntansi Keuangan
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Lanjutan Dua.

Menurut Parasuraman (1991) tingkat kepuasan dapat dilihat dari

berbagai faktor, salah satunya adalah lima dimensi dari kualitas layanan yaitu
dimensi tangibles (penampilan fisik, materi komunikasi), reliability
(kemampuan untuk mewujudkan jasa yang dijanjikan dapat diandalkan) ,
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responsiveness (kemauan untuk membantu dan menyediakan jasa yang tepat
kepada mahasiswa), assurance (pengetahuan dan keramahan dosen serta
kemampuan untuk merebut kepercayaan dan keyakinan mahasiswa), dan
empathy (kepedulian dan perhatian per individu yang diterapkan dalam
menghadapi mahasiswa). Menurut Soekartawi (1995) seorang pengajar dalam
melaksanakan tugas memerlukan hal penting seperti karakteristik profil
seorang pengajar, cara mengajar yang baik dan benar, serta evaluasi yang
digunakan. Demikian juga asisten dosen selaku pembantu dosen memerlukan
hal penting tersebut. Di mana berdasarkan lima dimensi dari kualitas layanan
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dan hal penting tersebut penulis ingin menganalisis kepuasan mahasiswa
dipandang dari karakteristik dan cara/ metode pelatihan yang diberikan oleh
asisten dosen. Metode pelatihan dapat berupa tugas- tugas dan latihan soal
yang diberikan sedangkan karakteristik seorang pengajar yang baik menurut
Soekartawi

(1995)

yang

dikutip

dari

Hamachek

dalam

bukunya

Characteristics of Good Teachers and Implications for Teacher Educators
(1969), yaitu :
1.

Dalam memberikan bahan ajar harus fleksibel, tidak kaku terhadap

W

bahan ajar yang diberikan. Misalnya memberikan contoh tambahan,
membandingkan dengan pendapat ahli yang lain, diberikan dengan

2.
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menggunakan model instruksi yang bervariasi.

Dapat menerima usul dan pendapat mahasiswa yang belajar, apakah
itu pendapat yang benar atau yang salah.

3.
4.

Mampu menunjukkan kepribadian yang baik.

Bersedia melakukan penelitian tentang ilmu pengetahuan yang
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diajarkan. Kemudian hasil penelitian dipakai sebagai bagian dari
bahan ajar. Dengan cara seperti ini, maka isi bahan ajar selalu baru (up
to date).

5.

Mempunyai keterampilan atau cara yang spesifik dalam membuat
pertanyaan- pertanyaan di ruangan kelas untuk mendorong motivasi
mahasiswa.

6.

Menguasai ilmu pengetahuan.

7.

Menyiapkan bahan evaluasi (bahan ujian) secara jelas dan
menerangkan kriteria yang dipakai didalam melakukan evaluasi.
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8.

Meluangkan waktu untuk membantu mahasiswa yang belajar bila
yang bersangkutan mendapat kesulitan di dalam memahami materi.

9.

Mempunyai sikap yang ramah dan rendah hati.

10.

Menggunakan cara tanya jawab.

11.

Mampu menepati janji dan konsisten dengan apa yang dikatakan.

Adapun karakteristik pengajar tersebut yang sesuai dengan tugas asisten
dosen yaitu:
Dapat menerima usul dan pendapat mahasiswa yang belajar, apakah

W

1.

itu pendapat yang benar atau yang salah.

Mempunyai keterampilan atau cara yang spesifik dalam membuat
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2.

pertanyaan- pertanyaan di ruangan kelas untuk mendorong motivasi
mahasiswa.

3.
4.

Menguasai ilmu pengetahuan.

Meluangkan waktu untuk membantu mahasiswa yang belajar bila

©

yang bersangkutan mendapat kesulitan di dalam memahami materi.

5.

Mempunyai sikap yang ramah dan rendah hati.

6.

Mampu menepati janji dan konsisten dengan apa yang dikatakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul
“ANALISIS
PELAKSANAAN

KEPUASAN
TUGAS

MAHASISWA

ASISTEN

DOSEN

TERHADAP
DILIHAT

DARI

KARAKTERISTIK DAN METODE PELATIHAN ASISTEN DOSEN
DI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA”
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah mahasiswa puas terhadap asisten dosen dilihat dari karakteristik
asisten dosen di fakultas ekonomi program studi akuntansi Universitas
Kristen Duta Wacana?
2. Apakah mahasiswa puas terhadap asisten dosen dilihat dari metode
pelatihan yang dilakukan asisten dosen di fakultas ekonomi program

U
KD

1.3 Tujuan Penelitian

W

studi akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana?

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini

mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap karakteristik
asisten dosen di fakultas ekonomi program studi akuntansi Universitas

©

Kristen Duta Wacana.

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap metode
pelatihan yang dilakukan asisten dosen di fakultas ekonomi program
studi akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana.

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
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1. Dapat memberikan kontribusi sehubungan dengan karakteristik asisten
dosen yang sesuai/diperlukan dengan tugas asisten dosen di fakultas
ekonomi program studi akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana.
2. Dapat memberikan kontribusi sehubungan dengan metode pelatihan
asisten dosen yang sesuai /diperlukan dengan tugas asisten dosen di
fakultas ekonomi program studi akuntansi Universitas Kristen Duta
Wacana.
3. Dapat membantu fakultas ekonomi akuntansi dalam meningkatkan

W

pelayanan asisten dosen dalam pelatihan terhadap seluruh mahasiswa

U
KD

jurusan akuntansi di Universitas Kristen Duta Wacana.

1.5 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka penulis

memusatkan perhatian pada :
1.

Waktu penelitian yang dilakukan mulai bulan September 2010 hingga

©

November 2010.

2.

Responden yang diteliti adalah mahasiswa Universitas Kristen Duta
Wacana program studi akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah
yang memiliki asisten dosen seperti Pengantar Aplikasi Komputer,
Praktika Akuntansi, Akuntansi Pengantar, Praktika Sistem Informasi
Manajemen, Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan Satu, Akuntansi
Keuangan Dua, Akuntansi Manajemen, Praktika Statistik Dua, Praktika
Analisis Perancangan Sistem Informasi, Praktika Komunikasi Data
Bisnis, Praktika Dasar-Dasar Ekonometrika, Praktika Sistem Informasi
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Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan Satu, Akuntansi Keuangan
Lanjutan Dua.
3.

Jumlah responden yang diteliti 100 orang.

4.

Batasan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa
terhadap pelaksanaan tugas asisten dosen meliputi metode pelatihan dan

©

U
KD

W

karakteristik asisten dosen.
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BAB 5
(FILE YANG DIKUMPULKAN SEPERTI DEMIKIAN)
Berdasarkan hasil analisis Indeks Kepuasan Mahasiswa secara keseluruhan
termasuk dalam klasifikasi puas. Hal ini tercermin dari total Indeks Kepuasan
Mahasiswa sebesar 93,47. Dari tujuh metode pelatihan terdapat lima atribut yang
memberikan kepuasan. Atribut yang paling memberikan kepuasan yaitu metode
diskusi sedangkan dua atribut yang tidak memberikan kepuasan yaitu metode

5.2.Saran

U
KD

5.2.1 Saran

W

eksperimen dan tutorial/ bimbingan.

Dari data yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian dianalisis oleh
penulis, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Fakultas Ekonomi
program studi akuntansi di dalam menyeleksi asisten dosen guna meningkatkan
pelayanannya di masa yang akan datang. Berikut ini adalah beberapa saran yang
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dapat diberikan oleh penulis:

1. Dengan menempelkan informasi perekrutan atau lowongan asisten dosen di
papan pengumuman dengan jangka waktu minimal satu bulan sebelum
penerimaan asisten dosen, sehingga diharapkan lebih banyak mahasiswa yang
mengetahui lowongan tersebut dan dapat mendaftar menjadi asisten dosen.
2. Dengan menaikkan syarat standar Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa
yang ingin mendaftar sebagai asisten dosen.
3. Dengan menaikkan syarat standar nilai mata kuliah yang membutuhkan
asisten dosen dengan kata lain mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai

61

asisten dosen untuk mata kuliah tertentu harus memiliki nilai A untuk mata
kuliah tersebut.
4. Dengan menyeleksi mahasiswa yang ingin menjadi asisten dosen dengan
cara melakukan wawancara sebelum menerima asisten dosen sehingga
mengetahui motivasi dari mahasiwa yang melamar sebagai asisten dosen.
5. Ditetapkan batasan maksimal calon asisten dosen melatih mata kuliah
tertentu dengan kata lain seorang asisten dosen tidak merangkap menjadi

W

asisten dosen untuk empat atau lima mata kuliah sekaligus, supaya dapat
meluangkan waktu untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan
dalam memahami materi.

U
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6. Memberikan technical meeting kepada asisten dosen mengenai metodemetode yang tepat digunakan ketika memberikan pelatihan. Sehingga asisten
dosen mengenal dan memahami semua metode pelatihan dan dapat memilih
maupun menentukan metode yang paling tepat di dalam memberikan
pelatihan.
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7. Perlu adanya job description yang jelas bagi asisten dosen, sehingga asisten
dosen tidak diperkenankan untuk menggantikan dosen dalam mengajar
mahasiswa di kelas dan hanya diperkenankan untuk memberikan pelatihan
diluar jam kuliah mata kuliah yang bersangkutan.
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