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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin meningkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal, 

khususnya pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor 

strategis yang diharapkan dapat mengahasilkan sumber daya manusia yang 

bermutu. Keadaan persaingan yang cukup kompetitif antar perguruan tinggi 

menuntut lembaga pendidikan memperhatikan mutu pendidikan dan kelembagaan 

sehingga mampu serta unggul dalam persaingan tersebut. Perguruan tinggi harus 

melakukan langkah antisipasi guna menghadapi persaingan yang semakin 

kompetitif serta bertanggung jawab untuk menggali dan meningkatkan segala 

aspek pelayanan yang dimiliki, karena layanan yang dimiliki oleh lembaga 

tertentu akan menjadi gambaran dari kualitas lembaga tersebut, dalam hal ini 

berupa layanan pendidikan. 

Layanan pendidikan menjadi skala prioritas yang penting, sebab jika ada 

mahasiswa yang mengalami kekecewaan dan tidak puas terhadap system 

pelayanan akan berdampak pada tuntutan atau keluhan. Bahkan tuntutannya dapat 

ditempuh melalui prosedur jalur hukum atau menampilkan pengaduan ketidak 

puasannya dimedia massa. Apabila hal tersebut terjadi, maka sangat merugikan 

nama baik perguruan tinggi selaku pihak terkait yang dituntut oleh mahasiswanya 

sebagai konsumen. 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan merupakan salah satu program 

studi yang ada di Departement Pendidikan Teknik Sipil Fakultas Pendidikan dan 

Teknologi (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia dihadapkan pada berbagai 

tantangan baik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi 

maupun persaingan dengan lembaga pendidikan lainnya. Namun tak sedikit pihak 

yang menilai layanan akademik di Program Studi Teknik Bangunan kurang 

memuaskan. 

Seperti adanya perubahan jadwal kuliah yang mendadak tanpa 

sepengetahuan mahasiswa. Kejadian seperti ini menjadi hal yang harus di hadapi 
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mahasiswa pada setiap semester, dimana semua pemindahan seharusnya 

dilaporkan ke bagian akademik dan selanjutnya di umumkan kepada mahasiswa. 

Jika perubahan jadwal, pemindahan ruangan atau penggabungan kelas dilakukan 

tanpa sepengetahuan mahasiswa tentu saja mahasiswa yang akan dirugikan. 

Selain itu sulitnya menemui dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas 

atau asistensi menjadi hal yang penting karena hal ini akan mempengaruhi 

penyelesaian tugas mahasiswa. Tidak dipungkiri lagi komunikasi merupakan 

faktor yang esensial dalam kontak dengan mahasiswa. Bila terjadi kesenjangan 

dalam komunikasi, maka akan timbul penilaian yang negatif. 

Permasalahan akademik lainnya yang sering di jumpai yaitu terkait 

kehadiaran dosen dalam mengajar. Pelayanan akademik ini juga menjadi salah 

satu hal yang biasa dihadapi mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Ketidak 

tepatan waktu dosen hadir untuk mengajar membuat mahasiswa harus menunggu 

lebih dari jam yang telah ditentukan pihak Prodi. Selain itu, tidak maksimalnya 

penggunaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung perkuliahan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul keinginan penulis untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan mahasiswa tehadap kinerja pada 

layanan akademik di Program Studi PTB, Oleh karena itu penulis memberi judul: 

“STUDI TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA MENGENAI LAYANAN 

AKADEMIK DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 

DPTS FPTK UPI” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di kemukakan yang menjadi identifikasi 

masalah yang terjadi adalah sering terjadinya perubahan jadwal yang mendadak 

oleh dosen, sulitnya menemui dosen pembimbing yang menjadi hambatan dalam 

penyelesaian tugas, terkait kehadiran dosen dalam mengajar dan kurang 

maksimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.  

Selanjutnya pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup penelitian supaya jelas dipahami dan terarah. Untuk 

menanggulangi berbagai masalah yang mungkin akan timbul, maka penelitian ini 

perlu dibatasi agar tidak terjadi salah penafsiran. Peneliti membatasi masalah pada 

penelitian ini yaitu peneliti hanya meneliti tentang kinerja dosen, staf dan sarana 

prasarana layanan akdemik dilihat dari 5 dimensi, Reliability (keandalan), 

Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Kepastian), Empathy (Empati), 

Tangibles (Bukti Fisik). 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, perumusan masalah yang di ambil 

dalam penelitian ini adalah:yaitu: 

“Bagaimana gambaran kepuasan mahasiswa mengenai layanan 

akademik di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Studi Tingkat Kepuasan Mahasiswa Mengenai 

Layanan Akademik Di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Dpts Fptk 

Upi.” bertujuan untuk : 

“Untuk mengetahui Bagaimana gambaran kepuasan mahasiswa 

mengenai layanan akademik Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan.” 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

1. Hasil survey berupa pengukuran kepuasan mahasiswa ini, dapat 

memberikan penilaian dan menjadi bahan evaluasi demi perbaikan 
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mutu layanan akademik baik di Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan maupun di Prodi lainnya. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian-

penelitian sejenis ke depan, baik di Program Studi dan atau fakultas 

lain nya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Pada bagian ini penulis mengungkapkan latar belakang, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan 

struktur penelitian.  

Bab II Kajian Teori dan Hipotesis 

Pada bagian ini dibahas tentang landasan teoritis dan empiris yang 

mendasari variabel-variabel dalam penelitian sebagai tolak ukur berpikir 

dalam penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian 

 Bab ini mengemukakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mendukung pengolahan data yang dikumpulkan selama penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Menyajikan uji coba alat pengumpulan data, hasil pengolahan data dan 

penafsiran data. 

Bab V Simpulan Implikasi Dan Rekomendasi 

Pada bagian ini penutup penulisan mencoba memberikan simpulan implikasi 

dam rekomendasi  sebagai akhir dari tulisan ini. 

 

 


