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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kesiapan kerja Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Murniawaty et al. (2017) mengungkapkan bahwa aspek-aspek yang 

mempengaruhi kesiapan seseorang meliputi kemampuan intelegensi, kemauan, 

bakat, hobi, motivasi, sikap, kepribadian, nilai, prestasi, keterampilan, 

penggunaan atau pemanfaatan waktu luang. Aspirasi dan pengetahuan sekolah 

atau pendidikan sambungan, pengetahuan tentang dunia kerja, pengalaman kerja, 

masalah keterbatasan pribadi baik fisik maupun lahiriah dan juga dipengaruhi oleh 

faktor sosial. Seseorang siap atau tidak bisa dilihat dari beberapa aspek selain 

aspek yang telah disebutkan yaitu mempunyai ambisi untuk maju dan berusaha 

mengikuti perkembangan bidang keahlian, mempunyai kemampuan beradaptasi 

dengan lingkungan dan perkembangan teknologi, mempunyai keberanian untuk 

menerima tanggung jawab secara individual, bekerja diperlukan tanggung jawab 

dari setiap para pekerja, keberanian untuk menerima tanggung jawab secara 

individual, dalam bekerja diperlukan tanggung jawab dari setiap para pekerja, 

kritis dan logis. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap 

untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. 

Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk 

memberi respon. 

Oemar Hamalik (2008) menyatakan bahwa kesiapan adalah tingkatan yang 

harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada pertumbuhan mental, 
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fisik, sosial dan emosional. Hasibuan (2007) menyatakan bahwa kerja adalah 

pengorbanan jasa, jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau 

jasa-jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tersebut. Kerja merupakan suatu 

keharusan untuk memperoleh imbalan atau upah untuk memenuhi kebutuhan 

seseorang atau kelompok. Kesiapan kerja adalah kemampuan dan keinginan 

seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dimana kesiapan kerja juga mengacu 

individu atau institusi melakukan persiapan yang matang dengan tujuan dimasa 

yang akan datang sudah siap untuk bersaing (Otchman et al.,  2012).  

 Masyarakat ekonomi ASEAN adalah komunitas yang dibentuk oleh 

ASEAN sebagai tanda integritas ekonomi regional yang diberlakukan pada tahun 

2015 (Fadli, 2014). Menurut UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

kesiapan kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 

diterapkan. Dari definisi tersebut dapat dindikasi bahwa individu yang siap kerja 

adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai 

dengan bidang ilmu yang dipahaminya. Mahasiswa akuntansi dikatakan siap kerja 

adalah mahasiswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja 

sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan serta menjadi akuntan 

profesional dan akuntan enterpreneur yang unggul, handal, dan selalu aktif 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek bisnis. 

 Para pemimpin negara ASEAN memiliki mimpi untuk menjadikan 

kawasan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan memiliki nilai 

kompetitif yang tinggi di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, 
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walaupun masing-masing negara di kawasan ASEAN memiliki ideologi dan 

pemahaman yang berbeda di tiap-tiap bidang tersebut. Untuk mewujudkannya, 

ditetapkan tiga pilar integral yang menjadi tonggak untuk membentuk Komunitas 

ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2020. Ketiga pilar tersebut adalah 

Komunitas/Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), 

Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community), 

dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). 

Dengan adanya ketiga pilar tersebut, negara-negara di kawasan ASEAN 

diharapkan akan memiliki nilai kompetitif di antara sesama negara-negara 

ASEAN dan juga di antara negara-negara di kawasan lain di dunia dalam jurnal 

Wirianata (2017). Pada penelitian ini, akan membahas faktor dari kompetensi 

etika, kompetensi kemampuan, kompetensi pengetahuan, kompetensi hubungan 

dan kompetensi analisis terhadap kesiapan mahasiswa akuntansi universitas di 

Kepulauan Riau dalam menghadapi MEA. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kesiapan mahasiswa dalam menghadapi MEA telah 

banyak diteliti pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan 

Muttanachai Suttipun (2014) dan Tri Hanani (2015) dengan menunjukkan bahwa 

ada faktor kompetensi etika, kompetensi pengetahuan, kompetensi kemampuan 

atau kapabilitas, kompetensi hubungan atau kepedulian terhadap hak dan nilai 

kemanusiaan atau hubungan dan kompetensi analisis yang mempengaruhi 

kesiapan mahasiswa dalam menghadapi MEA.  
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Penelitian Wakhyudi (2014) menyebutkan ada tiga kompetensi yang 

harus dimiliki para lulusan akuntansi, yaitu kompetensi utama, kompetensi 

pendukung, dan kompetensi lainnya. Kompetensi utama meliputi pengetahuan 

tentang akuntansi dan pemeriksaan akuntansi sebagai bekal utama bagi para 

lulusan akuntansi untuk memahami lingkup kerja mereka. Kompetensi pendukung 

mencakup etika dan soft skill yang harus dimiliki para lulusan akuntansi, 

diantaranya adalah kemampuan belajar secara mandiri dan berkelanjutan, 

kemampuan analisis, kemampuan menyampaikan pendapat, kerja sama tim, 

kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah, kemampuan menggunakan 

teknologi informasi, dan penghayatan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sementara kompetensi lainnya meliputi kemampuan berbahasa Indonesia dan 

Inggris, pengendalian diri, integritas, disiplin, iman dan akhlak yang mulia, cinta 

tanah air, etika sosial dan akademik, mampu beradaptasi dan perduli terhadap 

lingkungan.  

Fernandes et al. (2014) meneliti faktor bahasa, menulis dan penguasaan 

teknologi terhadap kesiapan mahasiswa akuntansi menghadapi MEA. Pada tahun 

yang sama Sugiharti (2014) meneliti mengenai kesiapan mahasiswa dalam 

menghadapi MEA di Universitas Indonesia dari faktor persepsi dan pengetahuan 

mahasiswa akuntansi terhadap MEA, persepsi mengenai persaingan Indonesia dan 

tenaga kerja asing, persepsi mengenai kemampuan mahasiswa dalam menghadapi 

MEA. Pangarso (2015) juga meneliti pengaruh lembaga pendidikan dan 

peningkatan standart hidup terhadap kesiapan mahasiswa Universitas Telkom 

dalam menghadapi MEA. 
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 Penelitian mengenai faktor kompetensi kesiapan mahasiswa akuntansi 

dalam menghadapi MEA ini telah banyak diteliti oleh peneliti di Indonesia. 

Penelitian ini telah diteliti oleh Muntafi et al. (2016) yang meneliti kesiapan 

mahasiswa akuntansi menghadapi MEA dari faktor kompetensi etika, kompetensi 

pengetahuan, kompetensi kemampuan atau kapabilitas, kompetensi hubungan atau 

menghormati nilai dan norma yang berlaku dan kompetensi analisis. Pada tahun 

yang sama Nita (2016) meneliti yang meneliti kesiapan mahasiswa akuntansi 

menghadapi MEA dari faktor kompetensi etika, kompetensi pengetahuan, 

kompetensi kemampuan atau kapabilitas, kompetensi menghormati nilai dan 

norma yang berlaku dan kompetensi analisis. 

Wirianata (2017) meneliti faktor kompetensi etika, kompetensi 

pengetahuan, kompetensi kemampuan atau kapabilitas, kompetensi hubungan dan 

kompetensi analisis terhadap kesiapan mahasiswa akuntansi dalam menghadapi 

MEA. Dalam penelitian Syahlina (2017) membahas faktor kompetensi etika, 

kompetensi pengetahuan, kompetensi kemampuan atau kapabilitas, kompetensi 

kepedulian terhadap hak dan nilai kemanusiaan dan kompetensi analisis terhadap 

kesiapan mahasiswa akuntansi menghadapi MEA. Penelitian Darmasetiawan et al. 

(2017) membahas pengaruh softskill terhadap kesiapan mahasiswa akuntansi 

menghadapi MEA. Murniawaty et al. (2017) meneliti faktor kompetensi 

komunikasi, kompetensi kemampuan dan kompetensi pengetahuan terhadap 

kesiapan mahasiswa administrasi dalam menghadapi MEA. Pada tahun yang sama 

Pranata et al. (2017) meneliti mengenai pengaruh pengetahuan dan kemampuan 
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tenaga kerja anggota asosiasi praktisi pendingin dan dan tata udara (AIPTU) 

terhadap kesiapan kerja menghadapi MEA.  

 

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian 

3.2.1   Hubungan Antara Kompetensi Etika dengan Kesiapan Mahasiswa 

Akuntansi Menghadapi MEA 

Dalam mengukur tingkat kesiapan kerja kompetensi etika merupakan 

faktor yang penting. Dalam melaksanakan tugasnya akuntan harus memiliki moral 

dan etika sebagai akuntan. Etika Profesional praktek akuntan di Indonesia disebut 

dengan kode etik dan di keluarkan oleh IAI sebagai organisasi profesi akuntan dan 

IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang mengeluarkan etika prosesi 

akuntan public (Syahlina,2017).  

Sikap yang harus dimiliki oleh akuntan terkhusunya bagi akuntan publik 

adalah independensi / netral. Independensi dalam akuntansi erat kaitannya dengan 

independensi akuntan publik dalam melakukan kegiatan audit. Independensi yang 

digunakan dalam auditing dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu : (1) 

independence in fact; (2) Independance in appereance. Independensi yang 

dilakukan oleh Iinternal auditor termasuk ke dalam kategori independence in fact 

karena internal auditor terpengaruh oleh fungsi manajemen (controlling) juga 

terpengaruh oleh adanya struktur organisasi dimana auditor berada dalam struktur 

tersebut; dan akuntan public (eksternal auditor) termasuk ke dalam kategori 

independence in fact dan Independance in appereance tidak memiliki hubungan 

istimewa dengan kliennya (Gunawan,2003). Jadi, semakin tinggi kompetensi etika 
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yang dimiliki mahasiswa akuntansi di Kepulauan Riau maka akan semakin 

berpengaruh terhadap kesiapan menghadapi MEA. Pernyataan peneliti tersebut  

mengidentifikasi bahwa kompetensi etika berpengaruh positif terhadap kesiapan 

mahasiswa menghadapi MEA yang didukung oleh penelitian (Xiaoting Lin, 2015;  

Steelyana, 2012; AFA 2013; Suttipun, 2014; Hanani, 2015; Walujo, 2015). 

3.2.2   Hubungan Antara Kompetensi Pengetahuan dengan Kesiapan 

Mahasiswa Akuntansi Menghadapi MEA 

Syahlina (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah informasi 

yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang 

lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki 

kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. 

Manakala informasi dan data sekadar berkemampuan untuk menginformasikan 

atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk 

mengarahkan tindakan. Ini lah yang disebut potensi untuk menindaki. 

Seorang akuntan harus memiliki potensi dan pemahaman yang cukup 

tentang pengetahuan akuntansi yang sedang berlaku baik di negaranya sendiri 

maupun di dunia global agar seorang akuntan dapat menindaki atas inormasi yang 

iya peroleh dari pengetahuannya. Kompetensi pengetahuan merupakan salah satu 

kompetensi yang menjadi faktor untuk menentukan tingkat kesiapan mahasiswa 

akuntansi terhadap kesiapan kerja dalam menghadapai era MEA. Mahasiswa 

akuntansi yang merupakan calon akuntan harus memenuhi kompetensi 

pengetahuan yaitu pengetahuan dan paham tentang IFRS, pengetahuan tentang 

profesi akuntan, pengetahuan tentang MEA, pengetahuan tentang manajemen 
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perubahan (Syahlina,2017). Jadi, semakin tinggi kompetensi pengetahuan yang 

dimiliki mahasiswa FEB UMY maka akan semakin berpengaruh terhadap 

kesiapan menghadapi MEA. Pernyataan peneliti tersebut mengidentifikasi bahwa 

kompetensi pengetahuan berpengaruh positif terhadap kesiapan mahasiswa 

menghadapi MEA yang didukung oleh penelitian (Steelyana, 2012; Abilio, 2012; 

Suttipun, 2014; Hanani, 2015). 

3.2.3   Hubungan Antara Kompetensi Kemampuan dengan Kesiapan 

Mahasiswa Akuntansi Menghadapi MEA 

Definisi capabilities (kapabilitas) adalah perubahan memori pada diri 

pemelajar yang memungkinkannya untuk memprediksi banyak hal dalam kinerja; 

hasil dari belajar (Margaret, 2011). Kemampuan/ kapabilitas menunjukkan potensi 

orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kemampuan itu mungkin 

dimanfaatkan atau mungkin juga tidak. Kompetensi pengetahuan (knowledge 

competency) merupakan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana 

memandang sebuah objek. Kompetensi pengetahuan akuntan dalam era MEA 

meliputi pengetahuan tentang International Financial Reporting Standard, 

pengetahuan tentang profesi akuntan dan manajemen perubahan. Selain itu 

pengetahuan akuntan baiknya juga meliputi terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) itu sendiri. Kompetensi pengetahuan yang baik maka akan baik pula 

kemampuan berfikir logis yang akan sangat bermanfaat dalam memasuki dunia 

kerja (Hanani,2015). 

Kapabilitas atau kemampuan memiliki arti yang hampir sama dengan 

kompetensi yaitu kemampuan. Namun kapabilitas diartikan tidak hanya sebagai 
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individu yang memiliki informasi, pengetahuan, atau skill namun lebih dari 

itukapabilitas memiliki arti bahwa individu tersebut memiliki pemahaman secara 

mendetail dari kelemahan hingga kelebihannya dan juga cara mengatasinya. 

Seorang akuntan yang baik harus memenuhi persepsi / pemahaman kompetensi 

kapabilitas yaitu persepsi tentang persaingan akuntan di ASEAN, persepsi 

keahlian negosiasi, persepsi isu politik terkait negara anggota ASEAN, persepsi 

standar akuntansi di berbagai negara ASEAN (Syahlina,2017). Jadi, semakin 

tinggi kompetensi kemampuan yang dimiliki mahasiswa akuntansi di Kepulauan 

Riau maka akan semakin berpengaruh terhadap kesiapan menghadapi MEA. 

Pernyataan peneliti tersebut mengidentifikasi bahwa kompetensi kemampuan 

berpengaruh positif terhadap kesiapan mahasiswa menghadapi MEA yang 

didukung oleh penelitian (Steelyana, 2012; AFA 2013; Suttipun, 2014; Hanani, 

2015). 

3.2.4   Hubungan Antara Kompetensi Hubungan dengan Kesiapan 

Mahasiswa Akuntansi Menghadapi MEA 

Kompetensi ini juga penting karena dengan kompetensi menghormati 

Nilai akan membuat mahasiswa yakin untuk bertindak sesuai pilihannya dan 

dengan Norma akan memberikan batasan agar mahasiswa tidak melanggar 

peraturan yang ada. Selain itu di era MEA ini mahasiswa tidak hanya akan bekerja 

dengan sesama orang Indonesia melainkan para tenaga asing dari negara ASEAN 

yang pastinya memiliki latar belakang budaya dan kebiasaan yang berbeda. Nilai 

moral dan kemanusiaan terdapat dari kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih 

sayang dan tanpa kekerasan merupakan nilai-nilai yang relevan dengan nilainilai 
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karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam pembelajaran baik 

secara implisit terkandung dalam bahan ajar, maupun terintegrasi dalam aktivitas 

pembelajaran (Ewuy, 2014).  

Dalam Penelitian ini calon akuntan diharapkan memiliki kompetensi 

kepedeulian terhadap HAM yaitu kebahagiaan kerja, kemampuan bekerjasama 

dalam tim, pengetahuan budaya negara anggota ASEAN, toleransi terhadap 

perbedaan suku, ras, agama dan kewarganegaraan (Syahlina,2017). Jadi, semakin 

tinggi kompetensi menghormati nilai dan norma yang berlaku yang dimiliki 

mahasiswa akuntansi di Kepulauan Riau maka akan semakin berpengaruh 

terhadap kesiapan menghadapi MEA. Pernyataan peneliti tersebut 

mengidentifikasi bahwa kompetensi menghormati nilai dan norma yang berlaku 

berpengaruh positif terhadap kesiapan mahasiswa menghadapi MEA yang 

didukung oleh penelitian (Steelyana, 2012; AFA 2013; Suttipun, 2014; Hanani, 

2015; Andriani, 2015). 

3.2.5   Hubungan Antara Kompetensi Analisis dengan Kesiapan Mahasiswa 

Akuntansi Menghadapi MEA 

Kemampuan berpikir analisis merupakan suatu kemampuan dasar yang 

harus dimiliki olehmahasiswa . khusussnya mahasiswa akuntansi harus dapat 

mennganalisis dan memenuhi kemampuan-kemampuan apa saja yang harus 

mereka miliki dalam menghadapi liberalisasi pasar jasa MEA. Dalam upaya 

merebut pasar global dan derasnya arus perdagangan di indonesia akibat 

pemberlakuan MEA. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan berbahasa 

inggris yang baik karna bahasa inggris merupakan bahasa umum yang digunakan 

Universitas Internasional Batam 
 

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



 
19 

 

dalam transaksi global.Selain kemampuan berbahasa inggris mahasiswa yang 

merupakan calon akuntan juga ditunut untuk mampu menguasai bahasa negara 

anggota ASEAN lainnya. Selain kemampuan berbahasa penguasaan terhadap 

teknologi dan komunikasi juga sangat penting bagi calon akuntan yang akan 

bersaing, teknologi komunikasi akan memperlancar mobilitas akuntan, 

mempersingkat waktu, dan memperdekat jarak. Dan yang terakhir calon akuntan 

harus mampu menguasai dan memahami tentang perangkat lunak akuntansi. 

(Syahlina,2017). 

Semakin tinggi kompetensi analisis yang dimiliki mahasiswa akuntansi di 

Kepulauan Riau maka akan semakin berpengaruh terhadap kesiapan menghadapi 

MEA. Pernyataan peneliti tersebut mengidentifikasi bahwa kompetensi analisis 

berpengaruh positif terhadap kesiapan mahasiswa menghadapi MEA yang 

didukung  oleh penelitian (Steelyana, 2012; Abilio, 2012; AFA 2013; Suttipun, 

2014; Choomthong, 2014; Hanani, 2015; Andriani, 2015). 

 

2.4 Model Penelitian  

Penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas membentuk model 

penelitian yang akan dipakai dalam studi ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kesiapan mahasiswa akuntansi universitas di Kepulauan Riau dilihat 

dari beberapa faktor yaitu kompetensi etika, kompetensi kemampuan, kompetensi 

pengetahuan, kompetensi hubungan dan kompetensi analisis. 

Model penelitian ini merupakan kombinasi dari model penelitian yang 

dilakukan oleh Sutippun (2014) Hanani (2015). Berdasarkan model-model 
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penelitian sebelumnya, maka model yang akan dibangun dapat dilihat pada 

Gambar 1 di bawah ini:  

 

Gambar 1 Model penelitian, sumber: Data diolah (2018). 

2.5   Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka model penelitian pada Gambar 3 di atas, maka 

hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

H1  : Kompetensi etika memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA. 

H2  : Kompetensi pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kesiapan kerja mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA. 

H3  : Kompetensi kemampuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan 

kerja mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA. 

H4  : Kompetensi hubungan atau kepedulian terhadap hak dan nilai 

kemanusiaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA. 
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H5  : Kompetensi analisis memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan 

kerja mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi MEA. 
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