
RINGKASAN 

FakuItas Ekonomi Universitas AirIangga daIam rangka 

mencari tenaga edukatif yang potensial, perlu mempertimbang

kan kriteria yang sesuai dengan sasara~ yang ditetapkan oleh 

para pengambil keputusan daIam organisasi perguruan tinggi dl 

Indonesia. Kriteria tersebut yang dalam peneIitian ini kemud

ian disebut dengan faktor-faktor yang mendukung untuk menjadi 

tenaga edukatif di perguruan tinggi, yang masing-masing akan 

dibandingkan berdasarkan tingkat kepentingannya sesuai dengan 

yang dirasakan oleh para pengambil keputusan tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan prioritas 

kriteria yang mendukung usaha pencarian tenaga edukatif yang 

potensial menurut para pengambil keputusan ten tang masalah 

tersebut di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada saat 

penelitian ini dilakukan. Sedangkan manfaatnya, dari hasi! 

penelitian ini diharapkan akan dapat membantu dalam eva!uasi 

selama kriteria diatas masih dapat diterima oleh pa~a 

pengambil keputusan. 

Sampel penelitian inl ditetapkan melalui teknik non 

probability sampling, yaitu para pengambil keputusan yang 

berkaitan dengan penerapan kualitas tenaga edukatif di Faku!

tas Ekonomi Universitas Airlangga, yaitu (1) Dekan, (2) 

Pembantu Dekan I, (3) Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi 

Pembangunan Stud! Pembangunan, (4) Ketua Jurusan Manajemen, 
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d.an (5) Ketua Jurus.an Akuntansi. 

Alat anal isis yang digunakan dalam penelltian ini 

ad.alah Proses Analisis Hierarkl dengan penggunaan skala 

perbandingan Saaty, mengingat alat anal isis inl dipertimbang

kan pada saat inl sebagai alat anal isis yang p.aling sesuai 

bagi mas.alah y.ang rumit dan tak berkerangka seperti pad.a 

masalah penelitian ini. Faktor-faktor yang diperbandingkan 

berdasarkan persepsi para pengambil keputus.an adalah (1) 

Prestasi Akademik, (2) Kemampuan Mengajar, (3) Keprib.adian, 

(41 Kreativitas, is) Kemampuan menguj I, dan (6) Kemampu.an 

Meneli ti. 

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan mengajar, meneliti dan prestasl akademlk merupakan 

faktor-faktor yang secara konsisten dipertimbangkan paling 

penting oleh para pengambil keputusan dl Fakultas Ekonoml 

Universitas Airlangga, masing-masing berturut-berturut mem

punyai angka prioritas 0,21; 0,20; dan 0,19. Faktor-faktor 

kreativitas dan kepribadian masing-masing mempunyai angka 

prioritas sebesar 0,15 dan 0,14, sedangkan faktor kemampuan 

menguji mempunyai angka prioritas 0,11. 

Disarankan agar penelitian in! dilakukan ulang apabila 

para pengambil keputusan telah mengalami penggantian orang 

atau dirasakan terjadinya perubahan tuntutan kebutuhan. 
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http:Kemampu.an
http:keputus.an
http:Jurus.an


KATA PENGANTAR 


Penelitian ini dilakukan berkat pember ian kesempatan 

oIeh Lembaga Penelitian Universitas Airlangga kepada kami 

untuk belajar meneliti. Karena hal ini merupakan kegiatan 

awal kami, tentu saja hasil yang kami sajjkan masih disertai 

kekurangan disana-sini yang membutuhkan sumbangan pemikiran 

para pembacanya demi perbaikan dan pengembangan penelitian 

ini. 

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapk.n terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian Univer

sitas Airlangga atas pemberian kesempatan serta bantuannya. 

Ucapan 

yang m

terima 

embantu 

kasih 

hingga penelitian 

juga kaml sampaikan kepada berbagai 

ini bisa diselesaikan. 

pihak 

Surabaya, Maret 

(Tim Peneliti) 

1990 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN MENCARI TENAGA EDUKATIF POTENSIAL Drs. Ec. Hermawanto, MS:




