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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Wakyudi (2014) mengungkapkan bahwa semakin berkembangnya 

profesi akuntansi baik nasional maupun internasional yang menuntut seorang 

akuntan ataupun mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dapat mengikuti 

perkembangan ekonomi dunia dengan melatih atau mengembangkan diri dan 

karirnya dalam berbagai bidang seperti pada bidang keuangan, perpajakan, 

pendidikan, investasi, manajemen keuangan, audit laporan keuangan, dan 

sebagainnya. Sehingga peran akuntan sangatlah penting dalam mengambil setiap 

keputusan yang didasari dengan informasi akuntansi. 

Dalam perkembangan ekonomi dunia juga harus selalu didukung dengan 

pendidikan akuntansi yang berkualitas sebagai seorang akuntan agar dapat 

menghasilkan lulusan sarjana yang siap untuk bersaing di dunia kerja baik di 

dalam negeri maupu luar negeri, oleh karena itu diperlukan desain pendidikan 

akuntansi yang relevan terhadap dunia kerja, dalam hal ini dunia kerja bagi 

sarjana akuntansi (Aprilyan, 2011). 

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN (2013) mengungkapkan bahwa 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara resmi ditetapkan pada Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) IX di Bali pada tahun 2003 . Dengan adanya MEA ini 

memiliki dampak terhadap calon akuntan dalam menghadapi atau melakukan 

pekerjaan di era MEA yang sedang berlangsung dan calon akuntan dituntut dapat 
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menyesuaikan diri dengan kompetensi standart pendidikan berdasarkan 

International Education Standart (IES). Kesiapan mahasiswa itu perlu 

diperhatikan karena akan mempengaruhi masa depan mahasiswa atau calon 

akuntan tersebut (Suttipun, 2014). 

Mahasiswa merupakan elemen yang mendapatkan pengaruh yang besar 

dengan diberlakukannya MEA harus mampu meningkatkan kualifikasinya dalam 

menghadapi MEA (Andriani, 2015). Sedangkan universitas memiliki peran 

penting untuk menghasilkan lulusan berkualitas tinggi, yang mana akan menjadi 

tenaga kerja di masa depan. Sistem pendidikan tinggi sekarang dan yang akan 

datang masih membutuhkan penelitian menyeluruh dari faktor-faktor yang 

memengaruhi prestasi akademik. Hal tersebut dilakukan agar universitas dapat 

menghasilkan sumber daya manusia terbaik (Garkaz, Banimahd, & Esmaeili, 

2011).  

Ikatan Akuntansi Indonesia (2014) menjelaskan bahwa perlunya studi 

terkait dengan kesiapan kerja mahasiswa akuntansi universitas  di Kepulauan Riau 

yang juga didukung dengan data dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dari 

data tersebut menunjukkan bahwa minimnya jumlah tenaga akuntan Indonesia 

dibanding dengan negara ASEAN lainnya. Jumlah akuntan beregister di Indonesia 

baru berkisar pada angka 15.940. Jumlah tersebut jauh di bawah Malaysia yang 

memiliki 30.236 akuntan, Filipina 19.573 akuntan, Singapura 27.394 akuntan dan 

Thailand 56.125 akuntan. Padalah jumlah organisasi yang masih memerlukan 

opini laporan wajar tanpa pengecualian mencapai 226.780. 
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Penelitian ini mereplikasi penelitian Suttipun (2014) dengan 

menggunakan Standar Kompetensi yang disyaratkan oleh  International 

Education Standards (IES) yang meliputi kompetensi etika, kompetensi 

pengetahuan, kompetensi kemampuan, kompetensi hubungan dan kompetensi 

analisis sebagai variabel independen dan kesiapan mahasiswa Jurusan Akuntansi 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai variabel dependen.  

Wirinata (2017) mengungkapkan bahwa kompetensi etika diukur dari 

pengetahuan dan persepsi mahasiswa jurusan akuntansi terkait dengan isu-isu 

moral dan etika profesi akuntan, kemampuan dalam mengendalikan emosi, 

tanggung jawab sebagai mahasiwa jurusan akuntansi, dan sikap netralitas mereka 

dalam menghadapi masalah/konflik. Dalam penelitian Hatta, Auditya, dan Haris 

(2016) mengatakan bahwa kompetensi pengetahuan adalah kompetensi yang 

berkaitan dengan penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah atas bidang ilmu 

tertentu dan kompetensi pengetahuan diperlukan untuk dapat diaplikasikan dalam 

pekerjaan. Dalam penelitian Wirinata (2017) kompetensi kemampuan (capability 

competency) diukur dari tingkat pemahaman dan persepsi mahasiswa jurusan 

akuntansi tentang kompetisi diantara para akuntan, kemampuan negosiasi, isu-isu 

politik di kawasan ASEAN, dan persepsi atas konvergensi standar akuntansi yang 

berlaku di negara-negara ASEAN. Kompetensi hubungan (relationship 

competency) diukur dari tingkat pemahaman dan persepsi mahasiswa jurusan 

akuntansi tentang perasaaan senang dan nyaman dalam bekerja (work happiness), 

menghargai hak dan nilai-nilai perbedaaan, kemampuan dalam kerja sama tim 
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(team work), dan pengetahuan tentang kebudayaan negara-negara ASEAN. Dan 

kompetisi analisis diukur dari tingkat pemahaman dan persepsi mahasiswa jurusan 

akuntansi tentang keahlian menggunakan bahasa Inggris, keahlian menggunakan 

bahasa yang ada di negara-negara ASEAN, dan keahlian menggunakan teknologi 

infomasi serta mengoperasikan software akuntansi. 

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan 

membahas mengenai faktor-faktor kesiapan kerja mahasiswa akuntansi yang 

harus bersaing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Permasalahan ini akan 

dituangkan dalam penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kesiapan Kerja Mahasiswa Akuntansi Dalam Menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi Kasus  Pada Universitas di Kepulauan 

Riau” 

 

1.2   Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka permasalahan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1.   Apakah kompetensi Etika seseorang itu memiliki pengaruh terhadap 

mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA? 

2.   Apakah kompetensi Pengetahuan seseorang itu memiliki pengaruh 

terhadap mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA? 

3.   Apakah kompetensi Kemampuan seseorang itu memiliki pengaruh 

terhadap mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA? 

 

 

Enzelina Naibaho, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja Mahasiswa Akuntansi dalam Menghadapi 
Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus pada Universitas di Kepulauan Riau 
UIB repository @2018



5 

 

4.   Apakah kompetensi Hubungan seseorang itu memiliki pengaruh terhadap 

mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA? 

5.   Apakah kompetensi Analisis seseorang itu memiliki pengaruh terhadap 

mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA? 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui: 

1.   Untuk mengetahui apakah kompetensi Etika seseorang itu memiliki 

pengaruh terhadap mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi 

MEA. 

2.   Untuk mengetahui apakah kompetensi Pengetahuan seseorang itu 

memiliki pengaruh terhadap mahasiswa jurusan akuntansi dalam 

menghadapi MEA. 

3.   Untuk mengetahui apakah kompetensi Kemampuan seseorang itu 

memiliki pengaruh terhadap mahasiswa jurusan akuntansi dalam 

menghadapi MEA. 

4.   Untuk mengetahui apakah kompetensi Hubungan atau kepedulian 

terhadap hak dan nilai kemanusiaan itu memiliki pengaruh terhadap 

mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA. 

 

 

Enzelina Naibaho, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja Mahasiswa Akuntansi dalam Menghadapi 
Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus pada Universitas di Kepulauan Riau 
UIB repository @2018



6 

 

5.   Untuk mengetahui apakah kompetensi Analisis seseorang itu memiliki 

pengaruh terhadap mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi 

MEA. 

 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Bagi Calon Mahasiswa Akuntansi  

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat kepada setiap calon 

mahasiswa  akuntansi dalam mengambil keputusan untuk melatih diri, 

mempertajam kemampuan ataupun lebih giat dalam mengikuti pelatihan 

yang dapat mengaju pemikiran dalam menganalisa sehingga dapat 

bersaing dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. 

2.   Bagi Mahasiswa Akuntansi 

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat kepada setiap mahasiswa  

akuntansi untuk lebih segera mengembangkan diri dalam pelatihan atau 

meningkatkan kemampuan agar dapat mengikuti era masyarakat ekonomi 

ASEAN. 

3.   Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat kepada setiap perguruan 

tinggi agar dapat mengambil keputusan dalam meningkatkan strategi 

pembelajaran ataupun standart dalam belajar yang lebih baik agar 
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mahasiswa yang mengikuti dapat bersaing dalam era masyarakat 

ekonomi ASEAN. 

 

1.4   Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan lebih lanjut yang terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang mengenai alasan 

pemilihan topik penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan atas penyusunan 

penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas tentang kerangka teoritis, penjelasan dari penelitian 

sebelumnya, model yang mendasari penelitian, model penelitian yang 

digunakan, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan yang terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data penelitian yang diperlukan dalam menjawab 

permasalahan penelitian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian data yang dikumpulkan, yang 

terdiri dari analisis statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji 

outlier, hasil uji asumsi klasik beserta hasil pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang memuat kesimpulan dari 

keseluruhan skripsi ini dan hasil analisis dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya, dan keterbatasan dalam penelitian sebelumnya. 
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