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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai wahana utama pembangunan sumberdaya manusia 

perlu berperan dalam mengembangkan peserta didik menjadi sumberdaya 

manusia yang produktif dan memiliki kemampuan professional dalam 

melaksanakan pembangunan dalam menghadapi tantangan masa depan. 

Pendidikan merupakan dasar dalam mengembangkan potensi sumber daya 

manusia, karena melalui pendidikan seorang manusia dapat mengembangkan 

kemampuan dan keterampilannya sebagai modal dalam memasuki dunia kerja. 

Namun, pada kenyataannya bukanlah hal yang mudah bagi para lulusan yang 

telah mengikuti pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut karena 

adanya kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan 

kebutuhan di lapangan. 

Konteks sistem pendidikan nasional, pemerintah telah mengamanatkan 

dalam undang – undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 3 disebutkan, bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta  peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Upaya memenuhi sumber daya manusia yang kreatif, mandiri dan 

berkualitas, pemerintah berusaha menyelenggarakan pendidikan, salah satunya 

melalui Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) yang merupakan lembaga 

pendidikan diploma yang mempunyai tugas menghasilkan Sumber Daya Manusia 

bidang tekstil. Lulusan pendidikan diploma diarahkan untuk menjadi calon tenaga 

kerja industri. Pengertian dan bentuk industri menurut Peraturan Menteri 

Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-INDO/PER/6/2008, Bab 1 pasal 

1 butir 1 adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 
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barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi 

untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. 

Pengembangan Industri di Indonesia tertera dalam Master Plan Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memberi arah 

pembangunan ekonomi Indonesia sampai 2025 yang bertujuan untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Fokus kegiatan MP3EI 

secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sektor industri. 

Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan melaui Peraturan Presiden No. 

28 tahun 2008 mempunyai visi menjadikan Indonesia sebuah negara industri 

tangguh di dunia tahun 2025. Salah satu industri prioritas dalam KIN adalah 

Industri Manufaktur Padat karya diantaranya adalah Industri Tekstil dan Produk 

Tekstil.  

Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil merupakan pendidikan tinggi vokasi di 

bidang teknologi tekstil yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian 

mempunyai misi menyediakan kebutuhan tenaga ahli tekstil bagi industri yang 

membutuhkan. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) menyelenggarakan 

program D IV dengan tiga jurusan yaitu: Teknik Tekstil, Kimia Tekstil dan 

Barang Jadi Tekstil.   

STTT setiap tahun menghasilkan lulusan dari ketiga jurusan sebanyak 

rata-rata 250 orang. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara 

kebutuhan tenaga ahli tekstil dengan jumlah lulusan yang dihasilkan STTT. 

Sementara saat ini STTT merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi di bidang 

Teknologi Tekstil yang sampai saat ini masih tetap mengkhususkan dalam ilmu 

pertekstilan. Hal ini menyebabkan industri tekstil terutama untuk daerah Jawa 

Tengah dan Jawa Timur kesulitan untuk memperoleh tenaga ahli tekstil lulusan 

perguruan tinggi tekstil. 

Berdasarkan survey di lapangan, Jawa Tengah merupakan provinsi yang 

saat ini menjadi tujuan investasi industri terutama industri tekstil dan pakaian jadi. 

Beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan relokasi industri tekstil dan garmen 

dari Jawa Barat dan DKI ke Jawa Tengah. Hal ini berimplikasi pada pemenuhan 

kebutuhan tenaga kerja sektor industri tekstil. Saat ini Jawa Tengah memiliki 
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SDM yang cukup banyak untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja industri tektil. 

Sebagai provinsi yang memproklamirkan dengan nama provinsi vokasi menurut 

data Dinas Pendidikan Jawa Tengah memiliki jumlah SMK yang lebih banyak 

daripada SMU, perbandingan jumlah SMK dan SMU di Jawa Tengah adalah 

53:47 dengan jumlah siswa SMK sebanyak 420.192 siswa berbanding 371.326 

siswa SMU. Jumlah sekolah vokasi di Jawa Tengah yang lebih banyak dari SMU 

adalah untuk mempersiapkan angkatan kerja yang lebih siap kerja, sehingga dapat 

menurunkan angka pengangguran. Menurut data dari BPS Jawa Tengah, jumlah 

industri tekstil dan garmen di Jawa Tengah skala besar dan sedang sebanyak 134 

industri dengan jumlah tenaga kerja produksi sebesar 11 468 orang dan 2046 

tenaga kerja dibagian non produksi. Kondisi ini belum termasuk IKM dan UKM 

yang banyak tersebar di Jawa Tengah. 

Pada umumnya terdapat beberapa permasalahan dalam pemenuhan SDM 

industri tekstil terutama pada kualitas SDM. Hal ini berakibat industri tekstil 

kesulitan untuk mendapatkan tenaga ahli yang kompeten. Sejalan dengan misi 

STTT untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang teknologi tekstil dan garmen 

yang kompeten dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli bidang teknologi 

tekstil dan garmen. STTT membuka program Diploma II Teknologi Pemintalan 

dan Pertenunan di kabupaten Semarang khususnya kota Bawen. Pembukaan 

program Diploma II konsentrasi Teknologi Pemintalan dan Pertenunan 

bekerjasama dengan PT APAC Inti Corpora, sebuah perusahaan industri tekstil 

yang sangat concern pada pendidikan.  

Sejalan dengan kebijakan pengembangan pendidikan nasional, khususnya 

pendidikan dan pelatihan vokasi pada masa yang akan datang diarahkan pada: 

a. Peningkatan relevansi, yaitu hasil-hasil pendidikan dengan kebutuhan 

pembangunan pada umumnya serta kebutuhan dunia industri pada 

khususnya. 

b. Keterkaitan dan kecocokan (link and match) antara kebutuhan dan 

tantangan keahlian saat ini dan masa yang akan datang.  

Pencapaian tujuan tersebut, tidak terlepas dari proses pembelajaran 

sehingga tercapai tujuan pendidikan kejuruan/vokasi. “Pendidikan Vokasi 

(kejuruan) memiliki nilai dasar yang khas yakni adanya hubungan antara 
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perolehan pengetahuan,keterampilan dan sikap dengan nilai kekaryaan (jabatan) 

khususnya terkait dengan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja” Kuswana 

(2013 hlm.157). 

Hal lain yang harus diperhatikan juga oleh dunia pendidikan di Indonesia 

adalah kurangnya sana dan prasarana yang memadai yg dimiliki oleh lembaga 

pendidikan yang ada di Indonesia. Kehadiran sarana dan prasarana  yang 

terbarukan ini erat kaitannya dengan kemudahan proses belajar mengajar sehingga 

ilmu yang disampaikan akan cepat dan mudah dimengerti oleh mahasiswa. 

Semakin baik sarana dan prasarana yang dimiliki maka dapat mendorong pada 

kualitas atau mutu yang baik pula dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. 

Hal terakhir yang sekiranya mempengaruhi kualitas/kesiapan Lulusan adalah 

seberapa baik praktek kerja industry dapat dioptimalkan keberadaanya di 

lingkungan sekolah. Para peserta didik selain dibekali kemampuan teoritis yang 

memadai tapi harus ditunjang pula oleh kemampuan kerja lapangan yang baik 

pula, ketika peserta didik melalukan praktek kerja industri, maka peserta didik 

tersebut disimulasikan sedang mengikuti/sedang melakukan kerja di lingkungan 

industri yang sesungguhnya. Sehingga diharapkan setiap peserta didik telah 

memiliki adaptasi yang cukup untuk bermitrasi dalam lingkungan kerja yang 

sesungguhnya dan dapat memberikan pengabdian kerja yang optimum.  

Sekolah tinggi vokasi bertugas menyiapkan sumber daya manusia yang 

siap memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yang produktif. Lulusan 

sekolah tinggi vokasi idealnya merupakan tenaga kerja yang siap pakai, dalam arti 

langsung bisa bekerja di dunia usaha dan industri. Sekolah tinggi vokasi yang 

berfungsi sebagai lembaga pencetak tenaga terampil dan kompeten dibidangnya 

seharusnya dapat selaras dengan kebutuhan dunia industri. Oleh sebab itu, 

meningkatkan kualitas lulusan harus dapat menjadi prioritas utama dalam rangka 

meningkatkan SDM.  

Salah satu problem pendidikan di Indonesia selama ini adalah relevansi 

pendidikan dengan dunia kerja. Rendahnya Pendidikan di Indonesia kurang 

memperhatikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar, sebab lebih 

mengarah kepada pendidikan akademis ketimbang vokasional atau kejuruan yang 

menghasilkan tenaga kerja terampil. Pendekatan sistem pembelajaran perlu 
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menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dalam menyiapkan lulusan 

untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.Sampai saat ini 

pembangunan sumber daya manusia hampir diseluruh wilayah Indonesia, ternyata 

belum mengarah pada kondisi yang diharapkan. Secara jujur perlu diakui bahwa 

sampai dengan berakhirnya abad ke 20 pengembangan sumber daya manusia di 

Indonesia belum benar-benar mengarah pada kondisi yang diharapkan. Supriadi 

(2001, hlm.64) menyatakan bahwa: 

a. Struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja yang  

berpendidikan rendah sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

b. Penguasaan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja Indonesia masih 

rendah dibandingkan dengan tenaga kerja negara-negara lain kawasan asia 

tenggara. 

Berdasarkan observasi awal di lapangan, terjadi beberapa permasalahan 

mengenai penyelenggaraan Pendidikan di STTT - APAC: 

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan yang dapat 

menunjang proses pembelajaran dengan baik disebabkan kurangnya 

perhatian institusi terhadap perbaikan sarana prasarana yang tidak layak 

pakai.   

b. Rendahnya Kesiapan Lulusan pendidikan kejuruan disebabkan 

pembelajaran pendidikan kejuruan yang tidak respon terhadap 

perkembangan teknologi, dosen tidak kompeten dan minimnya 

penyediaan fasilitas di pendidikan kejuruan.  

c. Kegagalan mahasiswa untuk memasuki magang kerja disebabkan oleh 

tidak ada minat, kurangnya kematangan dan kesulitan menyesuaikan 

diri  dari perubahan diantara sekolah dengan dunia kerja. 

d. Realitas di lapangan terjadi kesenjangan jumlah, tempat dan keahlian 

yang dibutuhkan industri.  

e. Pendidikan dan pelatihan yang sampai saat ini pada umumnya masih 

bersifat supply driven yaitu pengembangan program pendidikan yang 

lebih mementingkan banyak siswa yang tamat, bukan banyaknya tamatan 
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yang bekerja di dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di 

dunia kerja (demand driven). 

f. Pelaksanaan praktek industri bagi sekolah maupun pihak siswa masih 

relatif mengalami hambatan di lapangan dalam hal kesesuaian tempat atau 

minat keahlian dengan kesempatan yang ada di industri. Adanya 

keterbatasan partisipasi dari pihak industri dalam membantu pendidikan. 

g. Sumber daya sekolah, salah satunya sumber daya manusia khususnya 

guru/dosendengan latar belakang dan kemampuan yang beragam, 

percepatan penambahan sarana dan prasarana sekolah yang harus selalu 

menyesuaikan dengan teknologi di industri. 

h. Pendidikan dan keterampilan yang didapat di bangku sekolah oleh siswa 

dengan yang didapat di dunia kerja memiliki perbedaan, penguasaan 

keterampilan siswa yang didapat di sekolah masih terbatas,sebaliknya 

pendidikan dan keterampilan spesifik yang didapat di dunia usaha dan 

dunia industri memiliki kemampuan spesifik yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia  kerja. 

Rintiani (2011, hal 76) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Kesiapan Lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelompok Bisnis dan Manajemen  

Kabupaten Banyumas menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh manajemen sarana 

dan prasarana terhadap peningkatan Kesiapan Lulusan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) swasta kelompok bisnis dan manajemen  Kabupaten Banyumas 

sebesar 0,1056 atau 10,56%. Manajemen sarana dan prasarana berada dalam 

kategori optimal. Namun dalam pengamatan terdapat kelemahan pada indikator 

pengadaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di SMK swasta 

banyak yang kurang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa 

padahal dalam hal pengadaan direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan 

sekolah dan dana yang dimiliki sekolah. Kekurangan tersebut disebabkan 

keterbatasan biaya yang dimiliki sekolah dalam penyediaan sarana prasarana 

karena sekolah swasta memperoleh dana dari SPP siswa, yayasan dan donatur 

sehingga sekolah dalam pengadaan sarana prasarana kurang lengkap.  
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Berkaitan dengan Praktek kerja industri, menurut Pitono (2008, hlm 23) 

dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pelaksanaan praktik kerja 

industri/instansi dan kemandirian belajar terhadap Kesiapan Lulusan program 

keahlian akuntansi di SMK Negeri Surakarta menyimpulkan bahwa Siswa yang 

melaksanakan praktik kerja industri / instansi dengan simulasi bukti transaksi 

keuangan memiliki nilai Mata Diklat Produktif Akuntansi yang lebih baik dari 

pada siswa yang melaksanakan praktik kerja industri secara konvensional. Dengan 

demikian, praktik kerja industri/instansi dengan simulasi bukti transaksi dengan 

praktik kerja industri secara konvensional berpengaruh terhadap Kesiapan 

Lulusan program keahlian Akuntansi. 

Berdasarkan uraian yang terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah tersebut, yang selanjutnya hasilnya akan dituangkan 

dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Sarana Prasarana Pendidikan, dan 

Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan Lulusan STT Tekstil-APAC”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan penelitian 

yang perlu didentifikasikan ialah: 

a. Bagaimana pengaruh Sarana Prasarana Pendidikan terhadap Kesiapan 

Lulusan STT Tekstil-APAC? 

b. Bagaimana pengaruh Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan Lulusan 

STT Tekstil-APAC? 

c. Bagaimana pengaruh Sarana Prasarana Pendidikan, dan Praktik Kerja 

Industri terhadap Kesiapan Lulusan STT Tekstil-APAC? 

 

3. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

dari Sarana Prasarana Pendidikan, dan Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan 

Lulusan STT Tekstil-APAC. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui pengaruh Sarana Prasarana Pendidikan terhadap 

Kesiapan Lulusan STT Tekstil-APAC 

b. Untuk mengetahui pengaruh Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan 

Lulusan STT Tekstil-APAC 

c. Untuk mengetahui pengaruh simultan, Sarana Prasarana Pendidikan, dan 

Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan Lulusan STT Tekstil-APAC 

 

4. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan harus diyakini kegunaannya dalam 

pemecahan masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan secara jelas 

tujuan penelitian  yang bertitik tolak dari permasalahkan yang diungkap. Suatu 

penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. 

 

a. Manfaat dari Segi Teori 

Manfaat secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

manajemen khususnya Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan Kompetensi 

Dosen, Sarana Prasarana Pendidikan, dan Praktik Kerja Industri dalam 

menciptakan Kesiapan Lulusan yang baik. 

 

b. Manfaat dari Segi Kebijakan 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi 

pendidikan dalam menentukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan 

kompetensi pendidik, sarana dan prasana serta praktik kerja industri dalam 

upaya meningkatkan Kesiapan Lulusannya. 

2. Bagi Tenaga pendidik dan kependidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

stakeholder di institusi pendidikan dalam upaya meningkatkan Kesiapan 

Lulusannya agar tercapai mutu pendidikan yang semakin baik. 

 



9 
 

Didin Wahidin, 2017 
PENGARUH  SARANA PRASARANA DAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI TERHADAP KESIAPAN 
LULUSAN STT TEKSTIL-APAC  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

c. Manfaat dari Segi Praktik 

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi dosen, sarana dan prasana serta 

praktik kerja industri terhadap Kesiapan Lulusan di institusi pendidikan yang 

menjadi objek penelitian. Selain itu diharapkan pula menjadi motivasi bagi 

dosen untuk dapat meningkatkan kompetensinya sehingga dapat menciptakan 

Kesiapan Lulusan yang baik 

 

d. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak 

mengenai Kesiapan Lulusan yang dihasilkan oleh suatu instansi, sehingga dapat 

menjadi masukan bagi pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

produktivitas sekolah sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab setiap anggota 

sekolah 

 

5. Struktur Organisasi Tesis 

Penulisan tesis ini akan membahas masalah-masalah yang sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai. Adapun sistematika penulisan tesis meliputi lima bab, 

yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan guna menunjang penelitian serta 

berbagai literatur yang dapat menjadi acuan dan kerangka berpikir dalam 

pengembangan penelitian ini.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian mencakup 

langkah-langkah penelitian dimulai dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis 

data.  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi uji hipotesis dimana hasil analisis data akan menghasilkan 

penelitian akhir. 

  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi 

penelitian mengenai penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut lagi ke depannya. 

 

 


