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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 
 

 Data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner 

sebanyak 150 kuesioner. Kuesioner tersebut kemudian diproses setelah melewati 

proses pengeditan data dan persiapan untuk pengolahan data, diputuskan bahwa 

kuesioner yang dianggap sah memenuhi syarat dan yang akan dianalisis dalam 

tahap berikutnya adalah berjumlah 136 kuesioner karena ada 14 kuesioner yang 

tidak diisi dengan lengkap. 

Data yang dikumpulkan berupa hasil jawaban responden. Pendistribusian 

kuesioner dilakukan dengan mendatangi secara langsung responden di Jurusan 

Akuntansi Fakultas di semua Universitas atau Perguruan Tinggi di Kepulauan 

Riau. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama 4 bulan 

yaitu pada tanggal 13 Mei 2018 hingga tanggal 27 Juli 2018. Dari 150 kuesioner 

yang disebarkan kepada responden tidak ada yang tidak kembali, namun ada yang 

tidak di isi dengan lengkap, sehingga hanya 136 kuesioner yang bisa diolah. 

Karakteristik responden merupakan data-data responden yang meliputi Jenis 

Kelamin, Usia dan IPK yang disajikan pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2                  

Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase 

Laki-Laki 51 37,5 % 
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Perempuan 85 62,5% 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi 
(Orang) Persentase 

20 Tahun 10 6,9% 
21 Tahun 92 68% 
22 Tahun 34 25,1% 

Karakteristik Responden Berdasarkan IPK 

IPK Frekuensi 
(Orang) Persentase 

< 3.0 6 4,3% 
3.0 - 3.50 89 65,9% 

> 3.50 41 29,8% 
Sumber : Data Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 2 sebagian besar responden berjenis kelamin 

perempuan yang berjumlah 85 orang (62,5%), berusia 21 tahun yang berjumlah 

92 orang (68%). dan sebagian besar memiliki IPK 3,00-3,50 berjumlah 89 orang 

(65,9%). 

4.2 Hasil Uji Kualitas Data 
 

 4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah 

pertanyaan/pernyataan yang digunakan dalam kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan variabel yang diukur. Peneliti menguji validitas konstruk 

dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. 

 Degree of Freedom (df) = n-2 

    df = 144 – 2 
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    df = 142, dengan α = 0,05 maka r table = 0,164 

Tabel 3 

Item-total Statistic  

 

Dari hasil olah data pada tabel 3. dapat dilihat bahwa terdapat dua 

pernyataan yang digunakan dalam kuisioner tidak mampu untuk 

mengungkapkan variabel yang diukur sehingga tidak dapat kita gunakan 

dalam analisis selanjutnya, yaitu pernyataan pertama “Masyarakat 

Ekonomi ASEAN tidak mempengaruhi arus tenaga kerja terampil di 

negara ASEAN” yang merupakan konstruk pada variabel X2 (Kompetensi 

Pengetahuan) dengan nilai t hitung 0,097 < 0,164 yang berarti konstruk 

tidak mampu untuk mengungkapkan variabel yang diukur. 

Pernyataan ke 2 “Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan 

menyebabkan lapangan kerja di Indonesia semakin Berkurang” yang 

merupakan konstruk dari variable X3 (Kompetensi Kapabilitas) dengan 
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nilai t tahitung 0,078 < 0,164 yang berarti konstruk tidak mampu untuk 

mengungkapkan variabel yang diukur. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Tabel 4 

Reliability Statistic 

 

Suatu konstruk atau variabel dikataka reliabel jika memberikan 

nilai cronbach Alpha (α)> 0,70. Dari tabel 4.3. kita dapat lihat bahwa 

semua variabel memiliki nilai cronbach Alpha (α)> 0,70 yang berarti 

bahwa konstruk variabel pada kuisioner dikatakan reliabel atau handal. 

 4.2.3 Statistik Deskriptif 

Data yang diperoleh dari hasil analisis statistik deskriptif 

menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean) dan 

standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti, baik itu variabel 
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independen dan dependen. Kategori Interval dalam penelitian kali ini 

dapat dilihat pada Tabel 5, kemudian pada tabel 6 menunjukkan statistik 

deskriptif dari sampel yang diperoleh dari 136 responden. 

Tabel 5 

Kategori Interval 

 

Tabel 6 

Statistik Deskriptif Penelitian 

 

Jumlah data penelitian (N) adalah 136 responden. Masing-masing 

variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) 

dan nilai standar deviasi yang bervariasi. Kesiapan Kerja Mahasiswa (Y) 

memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 38. Nilai 
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rata-rata sebesar 27,76 dengan standar deviasi sebesar 2,937. Persentase 

nilai rata rata senilai 71% yang berarti bahwa kesiapan kerja mahasiswa 

dalam menghadapi MEA berada dalam interval dengan kategori baik 

artinya mahsiswa merespon baik dan siap dalam menghadapi MEA. 

Kompetensi Etika (X1) memiliki nilai minimum sebesar 24 dan 

nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata sebesar 30,17dan nilai standar 

deviasi sebesar 3,506. Persentase nilai rata rata senilai 75% yang berarti 

bahwa Kompetensi Etika Mahasiswa dalam menghadapi MEA tinggi. 

Kompetensi Pengetahuan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 15 dan 

nilai maksimum sebesar 34. Nilai rata-rata sebesar 22,86 dan nilai standar 

deviasi sebesar 3,370. Persentase nilai rata rata senilai 67% yang berarti 

bahwa Kompetensi Pengetahuan Mahasiswa berada dalam interval dengan 

kategori baik. Kompetensi Kapabilitas atau Kemampuan (X3) memiliki 

nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata 

26,38 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,455. Persentase nilai rata rata 

senilai 57% yang berarti bahwa Kompetensi Kapabilitas Mahasiswa 

berada dalam interval dengan kategori cukup. Kompetensi kepedulian 

terhadap hak dan nilai kemanusiaan atau hubungan (X4) memiliki nilai 

minimum sebesar 22dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata 

sebesar 31,19 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,513.Persentase nilai 

rata rata senilai 78% yang berarti bahwa Kompetensi kepedulian terhadap 

hak dan nilai kemanusiaanberada dalam interval dengan kategori sangat 

baik. Kompetensi Analisis (X5) memiliki nilai minimum sebesar 18 dan 
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nilai maksimum sebesar 37. Nilai rata-rata 26,30 dengan nilai standar 

deviasi sebesar 3,744. Persentase nilai rata rata senilai 66% yang berarti 

bahwa Kompetensi Analisis Mahasiswa berada dalam interval dengan 

kategori baik. 

 4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam, penelitian ini 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

  4.2.4.1 Hasil Uji Normalitas 

 

Gambar 2 Histogram 
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Gambar 3 Normal P-P Plot of Regresion Standaridized Residual 

Dari gambar 4.1 dan gambar 4.2 dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini uji 

normalitas dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pada lampiran gambar 

Histogramdapat disimpulkan bahwa grafik histogram berbentuk 

lonceng sempurna dan grafik normal P-P Plot tersebar sepanjang 

garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa data 

terdistribusi normal. 

  4.2.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai 

berikut : 
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Tabel 7  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh 

variabel independen memiliki Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10 

sehingga data penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. 

  4.2.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.3 : 
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Gambar 4 Grafik Scatterplot 

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

 4.2.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian yang harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien 

determinasi (Adjusted R2 ), uji simultan (uji F), uji parsial (uji t) dan uji 

moderating (uji residual). 

  4.2.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)  

Model Summary 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 model summary besarnya adjusted R 

adalah 0,819 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan 
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(korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen 

sebesar 81,9%. Artinya koefisien Kesiapan Mahasiswa Akuntansi 

di Univeritas atau Perguruan Tinggi di Kota Batam dalam 

menghadapi MEA dapat dijelaskan oleh ke lima variabel 

independennya (kompetensi etika, kompetensi pengetahuan, 

kompetensi kapabilitas, komptensi hubungan dan kompetensi 

analisis mahasiswa). 

  4.3.5.2 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terdahap variabel dependen. Hasil uji F 

dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut : 

Tabel 9 Hasil Uji F 
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat nilai signifikan 0,000 < 

α = 0,05. Hasil uji statistik F bahwa menunjukkan semua variable 

independen (kompetensi etika, kompetensi pengetahuan, 

kompetensikapabilitas, kompetensi hubungan dan kompetensi 

skill) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (kesiapan Mahasiswa Akuntansi di semua perguruan 

tinggi atau Universitas Kota Batam dalam menghadapi MEA). 

  4.2.5.3 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

satu variabel independen secara individual atau parsial dapat 

menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat 

pada Tabel 4.9 sebagai berikut : 

   Tabel 10 Hasil Uji t 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikan variable kompetensi etika (X1) 0,00 < 0,05 , kompetensi 

pengetahuan (X2) 0,00 < 0,05 , kompetensi kapabilitas (X3) 0,02< 

0,05 , kompetensi hubungan (X4) 0,00 < 0,05, dan kompetensi 

analisis (X5) 0,00 < 0,05, sehingga secara parsial kompetensi 

etika(X1), kompetensi pengetahuan (X2), kompetensi kapabilitas 

(X3), kompetensi hubungan (X4), dan kompetensi analisis (X5) 

berpengaruh signifikan terhadap kesiapan Mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas di Kepulauan Riau dalam menghadapi era 

MEA. Semua variabel independen berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen. Dari nilai-nilai koefisien tersebut, maka dapat 

disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

 

4.3 Pembahasan Hipotesis Hasil 
 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat dibuat pembahasan 

sebagai berikut : 

Kompetensi etika, kompetensi pengetahuan, kompetensi kapabilitas, 

komptensi hubungan dan kompetensi analisis berpengaruh secara simultan dan 

parsial terhadap Kesiapan Mahasiswa Jurusan Akuntansi di semua Universitas di 

Kepulauan Riau dalam menghadapi MEA. 

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



 
47 

Akuntan yang memenuhi kompetensi etika adalah akuntan yang memiliki 

kemampuan mengendalikan emosi yang baik. Indikator kompetensi ini terdiri dari  

Moral dan etika akuntan, Tanggung jawab, Kemampuan mengendalikan emosi,  

Tidak keberpihakan. Dalam penelitian kali ini dapat dilketahui bahwa mahasiswa 

Jurusan Akuntansi semua Universitas di Kepulauan Riau memiliki kompetensi 

etika pada skala kompetensi baik. Hasil ini sejalan dengan peneletian yang 

dilakukan Hanani,  kesiapan kerja mahasiswa program studi akuntansi di 

Kepulauan Riau ditinjau dari aspek ethical competency termasuk dalam kategori 

siap yakni 75%. 

Kompetensi pengetahuan mahasiswa ada pada interval katagori cukup, 

berarti pengetahuan dan paham tentang IFRS, pengetahuan tentang profesi 

akuntan, pengetahuan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN, pengetahuan 

tentang manajemen perubahan mahasiswa Jurusan Akuntansi  semua Universitas 

di Kepulauan Riau hanya dalam sekala cukup. Hasil ini sedikit berbeda dengan 

hasil peneletian yang dilakukan Hanani,  kesiapan kerja mahasiswa program studi 

akuntansi di Kepulauan Riau ditinjau dari aspek knowledge competency termasuk 

dalam kategorisiap yakni 67%. 

Definisi kapabilitas atau kemampuan menunjukkan potensi orang untuk 

melaksanakan tugas atau pekerjaan (Margaret,2011). Penelitian kali ini 

menunjukkan kompetensi kapabilitas mahasiswa berada di interval cukup, artinya 

persepsi tentang persaingan akuntan di ASEAN, persepsi keahlian negosiasi, 

persepsi isu politik terkait negara anggota ASEAN, persepsi standar akuntansi di 

berbagai negara ASEAN mahasiswa Jurusan Akuntansi  Universitas di Kepulauan 
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Riau sudah cukup baik dan agar dapat lebih ditingkatkan lagi karena hanya berada 

pada interval cukup. Hasil ini mendekati dengan yang dilakukan Hanani,  

kesiapan kerja mahasiswa program studi akuntansi di Kepulauan Riau ditinjau 

dari aspek capability competency termasuk dalam kategori siap yakni 57%. 

Calon akuntan diharapkan memiliki kompetensi kepedulian terhadap hak 

dan nilai kemanusiaan atau hubungan yang meliputi kebahagiaan kerja, 

kemampuan bekerjasama dalam tim, Pengetahuan budaya negara anggota 

ASEAN, toleransi terhadap perbedaan suku, ras, agama dan kewarganegaraan. 

Dalam penelitian ini kompetensi ini mahasiswa akuntansi Universitas di 

Kepulauan Riau berada di interval baik. Hasil ini sejalan dengan peneletian yang 

dilakukan Hanani,  kesiapan kerja mahasiswa program studi akuntansi di 

Kepulauan Riau ditinjau dari aspek respect about humanright and value termasuk 

dalam kategori siap yakni 78%. 

Kemampuan berpikir analisis merupakan suatu kemampuan dasar yang 

harus dimiliki oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi harus dapat 

mennganalisis dan memenuhi kemampuan-kemampuan apa saja yang harus 

mereka miliki dalam menghadapi liberalisasi pasar jasa MEA. Mahasiswa 

dianggap siap menjadi akuntan jika memiliki kemampuan berbahasa Inggris, 

kemampuan berbahasa negara anggota ASEAN, Penguasaan teknologi 

komunikasi setra Penguasaan perangkat lunak akuntansi. Dalam kompetensi ini 

mahasiswa termasuk ke dalam katagori interval baik. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Hanani menyatakan bahwa jika ditinjau dari aspek analysis competency 

termasuk dalam kategori siap yakni 69,14%. Hasil ini mendekati dengan 
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peneletian yang dilakukan Hanani,  kesiapan kerja mahasiswa program studi 

akuntansi di Kepulauan Riau ditinjau dari aspek analysis competency termasuk 

dalam kategori siap yakni 66%. 
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