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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan Pendidikan Nasional, dapat dilihat berdasarkan faktor 

ketersediaan jaminan mutu oleh penyelenggara pendidikan. Peran pendidikan 

dalam membangun terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 

memiliki daya saing global, dapat diciptakan  melalui suatu proses pendidikan 

yang memenuhi standard, sesuai harapan dan tuntutan para pengguna atau 

pengelola jasa pendidikan.  

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting guna membangun 

manusia yang berpengetahuan, bermoral dan bermartabat. Tanpa pendidikan, 

manusia akan terbelakang serta sulit berkembang. Hal – hal yang dilakukan 

manusia akan bernilai baik manakala dipengaruhi oleh kualitas pendidikan 

yang mampu menjamin keberhasilan. Melalui pendidikan manusia akan 

terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan. Lebih dari itu bahwa 

pendidikan merupakan investasi yang paling berharga bagi setiap bangsa, 

apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang dan giat membangun negaranya, 

sehingga melalui pendidikan harus dapat dihasilkan pertumbuhan, perubahan 

dan pembaharuan yang berkesinambungan.  

Perguruan Tinggi yang berkualitas dapat dilihat berdasarkan tata  

kelola,  akuntabilitas  dan  citra  publik  pada  institusi tersebut akan 

bermuara yang diikuti dengan terjadinya peningkatan kinerja 
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lembaga dan mutu produk yang dikembangkan. Pengelolaan Pendidikan 

Tinggi yang mengacu pada upaya peningkatan kualitas pelayanan 

manajemen yang berkelanjutan, program pembelajaran yang berkualitas, 

sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang 

bermutu menjadi dasar tercapainya tujuan pendidikan. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang 

terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas pelayanan akademik. 

Mengetahui kualitas jasa pendidikan dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang diperoleh atau 

diterima secara nyata oleh mereka dengan pelayanan yang sesungguhnya 

diharapkan. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, pelayanan dapat 

dikatakan bermutu. Sebaliknya jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, 

pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu Namun apabila kenyataan sama 

dengan harapan, maka kualitas pelayanan disebut memuaskan. Dengan 

demikian, kualitas pelayanan dapat didefinisikan seberapa jauh perbedaan 

antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang diterima 

mereka. . 

Akademi Kebidanan  (AKBID) Citra Medika  Surakarta merupakan 

sebuah perguruan tinggi yang baru tumbuh, namun memiliki keberanian untuk 

menjamin dan meningkatkan mutu lulusannya, sehingga mampu berkompetisi 

dengan perguruan tinggi besar lainnya.  Hal ini sejalan dengan tantangan era 

globalisasi, dimana tuntutan pelayanan institusi pendidikan tinggi harus 

mampu memberikan jaminan terhadap output maupun outcomenya. Melihat 
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tantangan dan kondisi yang ada, maka, mutu pendidikan di perguruan tinggi 

harus selalu ditingkatkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

dapat diterapkan demi kesejahteraan bangsa dan Negara.  Dalam meraih 

kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka AKBID Citra Medika 

Surakarta mencanangkan suatu strategi khususnya dalam hal peningkatan 

kualitas pelayanan akademik untuk mencapai mutu lulusan yang berkualitas, 

kesejahteraan institusi, serta pencitran institusi.  

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka Akademi Kebidanan Citra 

Medika Surakarta memiliki strategi pengembangan dan peningkatan kualitas 

pelayanan akademik institusi yang bersangkutan melalui komponen-

komponen antara lain : (1)  Administrasi, (2) Manajemen, (3) Manajemen 

Sumber Daya Manusia, (4) Mahasiswa (5) Sarana dan prasarana (6) 

Penjaminan mutu (7) Kerjasama. Tujuan pendidikan akan tercapai dengan 

baik apabila semua kompenen yang terlibat  dapat berfungsi sebagaimana 

tugas dan pokok fungsi (Tupoksi) masing-masing. Ketidakseimbangan  kinerja 

antar komponen dalam sistem tersebut akan dapat menghambat pencapaian 

tujuan yang telah dicanangkan. 

Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari 

pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Sedangkan perguruan 

tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

(PP No. 30/1990). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa pendidikan tinggi: 
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1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki      

akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan 

dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat dan memerkaya kebudayan nasional. 

Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta 

efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar 

nasional pendidikan yang harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam 

menetapkan keberhasilan penyelenggaran pendidikan nasional. Delapan 

standar nasional pendidikan yang dimaksud meliputi standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 

(19) menyebutkan bahwa    pendidikan tinggi merupakan jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program 

pendidikan diploma, sarjana,magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Dan pada pasal 24 ayat (2)   
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berbunyi bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri 

lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian 

ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Jaminan kualitas pelayanan akademik yang memadai dapat 

dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang mampu bersaing dipasar kerja. 

Pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi standar harus didukung 

oleh standar isi dan proses serta pelayanan pendidikan yang baik. 

Perwujudan proses pendidikan yang berkualitas dapat dilihat adanya unsur 

kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana, kualitas pengelolaan, ketersediaan dana, dan sistem penilaian 

yang valid, obyektif dan tegas. Oleh karena itu perwujudan pendidikan 

nasional yang bermutu harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang 

memenuhi standar, pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi agar berkinerja optimal, serta 

sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang memenuhi 

standar. 

Salah satu standar yang berkaitan langsung dengan keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, khususnya Dosen. Dosen sebagai tenaga profesional bertugas 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
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jawab. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, 

dosen sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani, sebagaimana yang diamanatkan 

oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen.. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka pada 

penelitian ini penulis berusaha melihat pentingnya strategi peningkatan 

kualitas pelayanan akademik di dunia pendidikan tinggi dalam mencapai 

kompetensi yang dibutuhkan. Adapun secara spesifik penulis memfokuskan 

pada: 

1. Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik di 

Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta.  

2. Bagaimana hasil yang dicapai pada Strategi Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Akademik yang dikembangkan di Akademi Kebidanan Citra 

Medika Surakarta.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik yang 

dikembangkan di Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta. 
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2.  Mendeskripsikan  hasil yang dicapai melalui strategi Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Akademik di Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai  berikut :  

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

pengembangan  teori – teori strategi peningkatan kualitas pelayanan 

akademik pada lembaga pendidikan formal. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

mengambil kebijakan - kebijakan dan solusi yang tepat, efektif dan efisien, 

dalam hal peningkatan kualitas pelayanan akademik yang sesuai 

kebutuhan masyarakat serta mampu menjadi bahan kaajian, evaluasi dalam 

upaya meningkatkan kompetensi, daya saing, jaminan kualitas pelayanan,  

meningkatnya kepercayaan konsumen, meningkatkan efisiensi, pelayanan 

dan produktivitas serta mengembangkan strategi-strategi baru dalam 

Peningkatan Kualitas  Pelayanan Akademik yang terbaik dalam mencapai 

tujuannya. 

 

E. Definisi Istilah 

Berbagai istilah yang terdapat pada penelitian: Strategi Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Akademik (Studi Situs : di AKBID Citra Medika, 

Surakarta),  adalah sebagai berikut:  

1. Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensip  dan  mengintregasikan  
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segala sumber daya  dan  kekuatan yang  mempunyai  tujuan jangka  

panjang  untuk  mencapai  suatu tujuan tertentu yang diinginkan. 

2. Kualitas Pelayanan merupakan pelayanan terbaik yang dilakukan oleh 

seseorang, kelompok atau lembaga yang memberikan kepuasan bagi 

pelanggan atau masyarakat dan pada gilirannya kepuasan itu akan 

menciptakan loyalitas pelanggan atau masyarakat kepada 

seseorang/kelompok/lembaga yang memberikan pelayanan tersebut.  

3. Manajemen Pendidikan Tinggi adalah upaya untuk mengatur kerjasama 

antara individu dan kelompok agar bekerjasama dan dapat menyatukan 

langkah dan budaya kerja agar memudahkan pencapaian tujuan bersama.   


