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ABSTRACT 

The era of globalization illustrates the progress of time which give rise to a claim 

for quality human resources , highly competent and can be given responsibility. 

STIE Indonesia Banking School as an educational institution that prints 

graduates , required to equip their students to be able to compete after getting a 

college degree . This study examined the quality of the graduates of Accounting 

STIE Indonesia Banking School in the working world . The assessment is the 

aspect of integrity , skill , and knowledge managers that will be judged by their 

division . The result indicate where the three variables are stimulant effect on 

their performance at work. 

Keyword : Integrity , Skill , Knowledge , Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Berhasilnya sebuah perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan, dapat 

dilihat dari sejauh mana lulusannya dapat mengaplikasikan ilmu dalam bidangnya di 

dunia kerja. Secara umum penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia bertujuan 

untuk menyiapkan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menerapkan 

dan mengembangkan bidang keahliannya serta mampu menyebarluaskan dan 

mengupayakan penggunaan keahliannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dan kebudayaan nasional (Setyorini, 2012). 

Untuk mampu melihat sejauh mana lulusan Jurusan Pendidikan Akuntansi 

dapat bermanfaat bagi masyarakat, maka perlu dilakukan studi/kajian pelacakan 

(tracer study). Studi pelacakan mencakup antara lain di mana lulusan berada pada saat 

ini. dalam bidang apa lulusan bekerja, sejauh mana lulusan dirasakan bermanfaat oleh 

para pengguna (stakeholder), apakah bekal kemampuan lulusan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, apakah ada kekurangan selama lulusan mengabdikan ilmunya, 

berapa lama lulusan menunggu sampai memperoleh pekerjaan dan berapa 

pendapatan/gaji awal bekerja (Setyorini, 2012) 

Banyak sekali perguruan tinggi yang menyediakan program studi akuntansi di 

Jakarta. Beberapa perguruan tinggi yang berdiri, memiliki konsentrasi tambahan yang 

diterapkan pada mahasiswanya di samping ilmu akuntansi pada umumnya. Contohnya 

kampus STIE Indonesia Banking School (IBS), tempat penulis mengejar sarjana 

akuntansi dan melakukan penelitian, mempunyai konsentrasi tambahan pada ilmu 

perbankan. Magang dan pelatihan – pelatihan yang berkualitas mengenai perbankan 

juga difasilitasi oleh IBS agar mahasiswanya punya spesialis kompetensi dibidang 
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perbankan. Contohnya magang di Bank Indonesia dan pelatihan analisis kredit, trade 

finance, basic treasury dan service excellent yang semua ini belum tentu didapatkan 

oleh mahasiswa di kampus lain. Fasilitas tambahan ini yang mendukung lulusan IBS 

mempunyai mindset bagus dalam memilih karier sebagai akuntan perbankan. Selain 

itu ada kampus Prasetya Mulya, lembaga pendidikan ini memiliki keunggulan dalam 

ilmu Bisnisnya, dosen – dosen pengajarnya ialah praktisi bisnis yang telah sukses dan 

sudah settle bisnisnya serta dosen akademisi kompeten dibidang keuangan sehingga 

para lulusan telah siap dalam memasuki dunia  wirausaha. Dan contoh terakhir yaitu 

kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang mempersiapkan lulusannya 

sebagai akuntan publik dan akuntan pemerintah difasilitasi dan di manage oleh 

pemerintah untuk bekerja dilembaga pemerintahan. 

IBS memberikan lulusannya Pendidikan Akuntansi, Pengetahuan Perbankan 

lewat mata kuliah – mata kuliah perbankan dan membekali lulusannya untuk mantap 

memiliki karakter Integirity, Knowledge, dan Skill. Hal ini dapat dilihat dari misi IBS 

yaitu : 

1. Dapat ikut serta mensejahterakan  Bangsa Indonesia, menyampaikan 

kebenaran dan membawa rahmat bagi alam semesta. 

2. Dapat mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni yang sesuai dengan perkembangan. 

3. Dapat menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki keunggulan 

keilmuan keuangan khususnya perbankan, memiliki keterampilan dalam 

bidangnya, profesional dan mandiri. 

4. Dapat menghasilkan lulusan yang berilmu amaliah, dan beramal ilmiah 
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Pendidikan perbankan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku pada 

mahasiswa menjadi seorang bankir sehingga memberikan pilihan bagi mereka untuk 

menjadi Akuntan perbankan atau Profesi Akuntan lainnya sebagai pilihan karir. 

Persaingan dalam dunia kerja akan semakin berat karena persaingan global yang 

semakin terbuka membuat standar kompetensi pekerja juga harus memadai. Untuk 

menghadapi terbentuknya pasar tunggal ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, IBS telah 

mempersiapkan para mahasiswanya untuk lebih siap dalam bekerja, antara lain: 

1. Mengikuti magang di semester 7 (tujuh) selama 6 (enam) bulan di Bank-bank 

yang telah menandatangani MOU. 

2. Mensyaratkan kelulusan dengan nilai TOEFL minimal 500, 

Sertifikasi General Banking I dan Manajemen Risiko. 

3. Memantapkan wawasan kebangsaan agar lebih mencintai tanah airnya: 

Indonesia. 

 Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengevaluasi keberhasilan 

IBS dalam menyusun kurikulumnya yang sesuai dengan visi dan misinya dalam 

menciptakan lulusan, yang memiliki Integrity, Knowledge dan Skill yg diperlukan 

oleh industri keuangan dan perbankan. 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan maka peneliti ingin mengetahui 

bagaimana kualitas lulusan IBS dalam dunia kerja yang telah mereka hadapi, 

sesuaikah kompetensi mereka dan value diri (Integrity, Knowledge, dan Skill) yang 

telah dicita – citakan oleh IBS untuk berkinerja baik dalam dunia kerja. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Dalam dunia perkuliahan memang lebih baik jika mahasiswa mendapatkan 

ilmu tambahan dan nilai diri yang diterapkan oleh kampus, sehingga lulusannya akan 

memiliki pandangan lebih luas dan tanggung jawab yang baik dalam berkarir. 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang 

diangkat selanjutnya yaitu performa sarjana akuntansi IBS dalam dunia kerja. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Karena luasnya masalah yang ada, penelitian ini hanya difokuskan terhadap 

kualitas diri lulusan IBS dalam dunia kerja menyangkut kompetensi perbankan yang 

mereka dapatkan dan karakter Integirity, Knowledge, dan Skill yang mereka miliki. 

1.4. Rumusan Masalah 

1. Apakah nilai diri Integritas (Integrity) yang ditanamkan oleh STIE Indonesia 

Banking School mempunyai pengaruh terhadap kinerja sarjana akuntansi IBS 

dalam bekerja? 

2. Apakah nilai diri Keahlian (Skill) yang ditanamkan oleh STIE Indonesia Banking 

School mempunyai pengaruh terhadap kinerja sarjana akuntansi IBS dalam 

bekerja? 

3. Apakah nilai diri Pengetahuan (Knowledge) yang ditanamkan oleh STIE 

Indonesia Banking School mempunyai pengaruh terhadap kinerja sarjana 

akuntansi IBS dalam bekerja? 

4. Apakah nilai diri Integritas (Intergrity), Keahlian (Skill), dan Pengetahuan 

(Knowledge) yang ditanamkan oleh STIE Indonesia Banking School mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap kinerja sarjana akuntansi IBS dalam bekerja? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh nilai diri Integritas (Integrity) terhadap kinerja sarjana 

akuntansi IBS dalam bekerja. 

2. Mengetahui pengaruh nilai  diri Keahlian (Skill) terhadap kinerja sarjana akuntansi 

IBS dalam bekerja. 

3. Mengetahui pengaruh nilai diri Pengetahuan (Knowledge) terhadap kinerja sarjana 

akuntansi IBS dalam bekerja. 

4. Mengetahui pengaruh nilai diri Integritas (Intergrity), Keahlian (Skill), dan 

Pengetahuan (Knowledge) secara simultan terhadap kinerja sarjana akuntansi IBS 

dalam bekerja. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis : 

a. Penulis diharapkan mampu menyelesaikan, mengolah dan menganalisa 

data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat. 

b. Penulis dapat memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis 

mengenai kebutuhan kompetensi dalam dunia kerja. 

2. Bagi Masyarkat Luas : 

a. Bagi masyarakat luas diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pertimbangan dalam mimilih lembaga pendidikan agar sesuai dengan karir 

yang diminati. 
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b. Memberikan sumbangsih pandangan pada setiap perguruan tinggi 

khususnya kampus tempat mahasiswa kuliah. 

c. Sebagai pelengkap penelitian serupa terdahulu. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada bab I dibahas secara umum mengenai gambaran umum penelitian yang 

mencakup latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. Pada latar belakang dijelaskan mengapa masalah tersebut bisa terjadi. 

Selanjutnya, dalam masalah penelitian dijelaskan masalah-masalah apa yang akan 

muncul dan masalah apa yang akan diteliti. Dan tujuan serta manfaat dan juga 

menjelaskan untuk apa penelitian ini dibuat. 

Pada bab II berisi pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, 

pengembangan kerangka pemikiran dan membangun hipotesis penelitian serta adanya 

penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. 

Pada bab III dibahas tentang metodelogi penelitian seperti waktu dan tempat 

penelitian, pemaparan mengenai obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan 

teknik pengolahan data. 

Pada bab IV berisi mengenai deskripsi objek penelitian yang berisikan 

gambaran umum perusahaan, serta akan dijelaskan mengenai hasil analisis kualitas 

lulusan STIE Indonesia Banking School dalam dunia kerja. 

Pada bab V, bab ini merupakan bab terakhir pada penyusunan skripsi ini, 

sehingga dalam bab ini berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

dan mencoba memberi saran untuk STIE Indonesia Banking School dan penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kualitas 

Menciptakan suatu pelayanan yang baik maka haruslah yang berkualitas 

sehingga masyarakat senantiasa merasa puas dengan pelayanan yang di berikan oleh 

aparatur. Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan 

kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers) (Sinambela, 2008) 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kulitas merupakan hal-hal yang di 

inginkan dan di butuhkan pelanggan atau masyarakat. Pengertian kualitas juga terdiri 

dari beberapa poin diantaranya:  

a) Kesesuian dengan kecocokan/ tuntutan. 

b) Kecocokan untuk pemakaian . 

c) Perbaikan/ penyempurnaan berkelanjutan. 

d) Bebas dari kerusakan/ cacat. 

e) Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.  

f) Melakukan segala sesuatu secara benar dengan semenjak awal.  

g) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan (Tjiptono, 2005) 

Dari pengertian – pengertian mengenai kualitas yang telah dipaparkan, maka 

kualitas seperti ini yang diharapkan dari lulusan IBS, yaitu dapat memuaskan 

penggunanya (stakeholder). 
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2.2 Akuntansi Perilaku / Behavioral Accounting 

 Behavioral accounting is the interface of accounting and social science. It is 

concerned with how human behavior influences accounting data and business 

decisions and with how accounting information affects business decisions and human 

behavior (Siegel, 1989). 

 Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan dari definisi behavioral 

accounting, yaitu bagian dari pengetahuan akuntansi yang ingin menyoroti sisi 

perilaku manusia dari proses akuntansi dalam sebuah organisasi yang selama ini telah 

kita kenal, yaitu proses pengukuran dan pelaporan berbagai kejadian – kejadian 

ekonomi. Tujuannya selain untuk dapat melengkapu informasi yang dapat diberikan 

kepada para pengambil keputusan, juga dapat sebagai bahan masukan dalam 

menyusun atau menyempurnakan sistem akuntansi yang akan atau sedang digunakan 

oleh perusahaan yang bersangkutan. Secara keseluruhan, tujuan Behavioral 

Accounting adalah membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya. 

Lingkup akuntansi perilaku dapat dibagi menjadi tiga bidang umum (Siegel, 

1989) : 

1. The effect of human behavior on the design , construction , and use of the 

accounting system. Pada area ini akuntansi perilaku bersangkutan dengan 

bagaimana sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sifat pengendalian 

akuntansi dan fungsi organisasi . 

2. The effect of accounting systems on human behavior. Pada area ini akuntansi 

perilaku bersangkutan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi 

motivasi , produktivitas , pengambilan keputusan , kepuasan kerja , dan kerja 

sama. 
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3. Methods for predicting and strategies to change human behavior . Area ketiga 

ini akuntansi perilaku bersangkutan dengan bagaimana sistem akuntansi dapat 

digunakan untuk mempengaruhi perilaku . 

2.3 Integritas / Integrity 

Integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin 

kejujuran nilai-nilai lainnya. Bila integritas pribadi lemah atau bocor dalam karakter 

pribadi, maka dapat dipastikan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung 

jawab, ketekunan, kerajinan, keberaniaan, keterusterangan, kepercayaan, kesetiaan, 

kearifan, dan profesionalisme, pasti tidak akan berfungsi seperti seharusnya 

(Djajendra, 2012). 

Integritas merupakan awal dari sebuah janji dan komitmen dalam membangun 

bisnis dan pelayanan kepada stakeholder. Bila sebuah perusahaan gagal menegakkan 

integritas sebagai pilar terpenting diperusahaannya, maka janganlah pernah berharap 

semua pimpinan dan karyawan akan mampu menjalankan perusahaan secara 

profesional, bersama nilai-nilai yang menjamin keberlanjutan perusahaan di segala 

situasi. 

Penegakkan integritas sifatnya mutlak dalam semua operasional perusahaan. 

Tidak boleh ada ketidakpercayaan pada kandungan maksud baik integritas. Paling 

tidak perusahaan harus menegakkan integritas keuangan, integritas moral, integritas 

intelektual, integritas aturan dan etika, integritas bisnis perusahaan, integritas 

pelayanan, dan integritas kualitas, ke dalam integritas pribadi setiap orang di tempat 

kerja. 
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Tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholdernya hanya dapat 

diperoleh, saat perusahaan fokus dan intensif dalam menegakkan integritas di semua 

aspek kerja dengan sepenuh hati. Keraguan atau kepura-puraan perusahaan dalam 

menjalankan integritas, hanya  akan menggerogoti semua aspek dasar dalam 

manajemen, dan hanya akan merusak semua basis nilai yang ada dalam manajemen. 

Integritas selalu menjadi hal terpenting dalam mengembangkan kemampuan 

perusahaan, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang di tempat 

kerja. Saat integritas berdiri kokoh di tempat kerja, saat itu bahagia dan damai akan 

menjadi dasar dalam etos kerja perusahaan. 

Integritas yang kokoh akan membantu nilai-nilai lain diperusahaan, dan pada 

akhirnya akan memberikan keunggulan dalam membangun standar sikap, etika dan 

perilaku. Penegakkan integritas akan menciptakan gaya hidup dan gaya kerja yang 

serba cepat, efektif, produktif, kreatif, sesuai harapan stakeholder dan shareholder. 

2.4 Pengetahuan / Knowledge 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan adalah 

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Overt 

behavior). Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan. 

Pengetahuan yang tercakup  dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan 

(Notoatdmojo, 2003) yakni : 

a) Tahu / Know diartikan sebagai pengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini 
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adalah mengingat kembali (recall) suatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. 

b) Memahami / Comprehension diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterprestasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, meyebutkan 

contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek 

yang dipelajari. 

c) Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi dan kondisi real (sebenarnya). 

d) Analisis / analysis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan analisis 

atau suatu objek kedalam komponen, tetapi masih didalam struktur 

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan 

analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti 

menggambarkan (membuat bagan) membedakan memisahkan, 

mengelompokkan dan lain sebagainya. 

e) Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk 

menyusun formulasi-formulasi yang ada. 

f) Evaluasi / Evaluation ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteri-kriteria yang telah ada. 

 

Analisis Kualitas..., Ola Pinata Taluli, Ak.-IBS, 2015



19 
 

2.5 Keterampilan / Skill 

Keterampilan adalah kemampuan seseorang menerapkan pengetahuan 

kedalam bentuk tindakan. Keterampilan seorang karyawan diperoleh melalui 

pendidikan dan latihan. Pelatihan memberikan pegawai baru atau yang ada 

sekarang keterampilan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Ada 

beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya pendidikan dan latihan yakni  

a) Membantu individu untuk dapat membuat keputusan dan pemecahan 

masalah secara lebih baik. 

b) Internalisasi dan Operasionalisasi motivasi kerja, prestasi, tanggung jawab, 

dan kemajuan. 

c) Mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan diri. 

d) Membantu untuk mengurangi rasa takut dalam menghadapi tugas-tugas baru 

(Sirait,2006) 

 

2.6 Kinerja / Performance 

2.6.1 Definisi kinerja 

 Kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai dan Fawzi, 2004). Lebih lanjut 

Rivai & Fawzi (2004) menyatakan bahwa kinerja tidak berdiri sendiri tapi 

berhubungan dengan kepuasan kerja dan kompensasi, sehingga dengan kata lain 

kinerja ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan lingkungan. Oleh karena itu agar 

mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai keinginan tinggi untuk 
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mengerjakan dan mengetahui pekerjaannya serta dapat ditingkatkan apabila ada 

kesesuaian antar pekerjaan dan kemampuan. Sedangkan menurut Dessler (2007), 

kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja yang secara 

nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. Pendapat lain yang disampaikan oleh 

Malthis (2007) terdapat tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi bagaimana 

individu/seorang karyawan dalam bekerja, yaitu : (1) Kemampuan individual untuk 

melakukan pekerjaan tersebut, (2) Tingkat usaha yang dicurahkan, dan (3) 

Dukungan organisasi.  

Kinerja individual ditingkatkan sampai tingkat dimana ketiga komponen 

tersebut ada dalam diri karyawan. Kinerja berkurang apabila salah satu faktor ini 

dikurangi atau tidak ada. Kinerja organisasi atau kinerja perusahaan merupakan 

indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan 

manajer atau pengusaha, jadi kinerja merupakan hasil yang diinginkan organisasi 

dari perilaku orang-orang didalamnya (Soedjono, 2005). Efektivitas penetapan 

tujuan dan pelaksanaan rencana ini relatif tergantung kepada sumber daya manusia 

dalam organisasi. Dengan demikian kinerja dapat berupa kemampuan individu 

dalam melaksanakan tujuan dan rencana menurut standart tertentu. 

Penilaian kinerja harus mengkaji kinerja kerja karyawan. Suatu penilaian 

kinerja yang mengkaji kepribadian karyawan kurang berguna untuk mengkaji 

produktivitas atau kontribusi yang telah diberikan untuk mencapai sasaran-sasaran 

organisasi. Menurut Dessler (2007), penilaian kerja adalah memberikan umpan balik 

kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan 

kemerosotan kinerja. 
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2.6.2 Penilaian kinerja 

Untuk mendapatkan informasi atas kinerja pegawai, maka ada beberapa pihak 

baik itu perorangan ataupun kelompok yang biasanya melakukan penilaian atas 

kinerja karyawan. Ada lima pihak yang dapat melakukan penilaian kinerja (Robbins, 

2001), yaitu : 

1. Atasan langsung 

Sekira 96% dari semua evaluasi kinerja pada tingkat bawah dan menengah 

dari organisasi dijalankan oleh atasan langsung karyawan itu karena atasan 

langsung memberikan pekerjaan dan paling tahu kinerja karyawannya. 

2. Rekan sekerja 

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh rekan sekerja dilaksanakan dengan 

pertimbangan, pertama, rekan sekerja dekat dengan tindakan. Interaksi sehari 

– hari memberikan kepada karyawan pandangan menyeluruh terhadap kinerja 

seseorang karyawan dalam pekerjaan. Kedua, dengan menggunakan rekan 

sekerja sebagai penilai menghasilkan sejumlah penilaian yang independen. 

3. Evaluasi diri 

Evaluasi ini cenderung mengurangi kedefensifan para karyawan mengenai 

prose penilaian, dan evaluasi ini merupakan sarana yang unggul untuk 

merangsang pembahasan kinerja karyawan dan atasan karyawan. 

4. Bawahan langsung 

Penilaian kinerja karyawan oleh bawahan langsung dapat memberikan 

informasi yang tepat dan rinci mengenai perilaku seorang atasan karena 

lazimnya penilai mempunyai kontak yang sering dengan yang dinilai. 

5. Pendekatan menyuluruh 360m – derajat 
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Penilaian kinerja karyawan dilakukan oleh atasan, pelanggan, rekan sekerja, 

dan bawahan. Penilaian kinerja ini cocok didalam organisasi yang 

memperkenalkan tim. 

Berdasarkan uraian mengenai siapa yang biasanya menilai kinerja karyawan 

dalam organisasi dan dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka dalam 

penelitian ini, penilaian kinerja karyawan dilakukan oleh atasan karyawan agar 

penilaiannya lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Variabel Hasil 

Cut Erina 
(2012) 

 
 
 
 
 
 

Pengaruh Integritas, 
Objektivitas, Kerahasiaan, dan 
Kompetensi Terhadap Kinerja 
Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah (Studi Pada 
Inspektorat Aceh) 

Variabel 
Independen: 
Integritas, 
Objektivitas, 
Kerahasiaan, 
dan 
Kompetensi 
Dependen: 
Kinerja 

Hasil penelitian 
secara bersama-
sama menunjukkan 
bahwa variabel 
integritas, 
obyektivitas, 
kerahasiaan, 
kompetensi secara 
simultan 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
Aparat Pengawasan 
Internal Pemerintah 
pada Inspektorat 
Aceh.  

Yusnaena 
dan Syahril 
(2013) 

Pengaruh Integritas terhadap 
Kinerja Karyawan Pada 
Sekertariat Daerah Kabupaten 
Pesisir Selatan 

Variabel 
Independen: 
Integritas 
Variabel 
Dependen :  
Kinerja 

Terdapat 
pengaruh yang 
signifikan antara 
integritas 
karyawan 
terhadap kinerja 

karyawan 
Sekretariat 
Daerah 
Kabupaten 
Pesisir Selatan 

 

Analisis Kualitas..., Ola Pinata Taluli, Ak.-IBS, 2015



23 
 

Penulis Judul Variabel Hasil 

Rizky 
Pasca 
Baisary 
(2013) 
 
 
 
 
 

Pengaruh Integritas, 
Obyektivitas, Kerahasiaan, 
Kompetensi, dan Komitmen 
terhadap Kinerja Auditor pada 
Kantor Perwakilan Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Provinsi 
Sulawesi Tengah. 

Variabel 
Independen: 
Integritas, 
Objektivitas, 
Kerhasiaan, 
Kompetensi, 
dan 
Komitmen 
Variabel 
Dependen: 
Kinerja 

Integritas, 
Obyektivitas, 
Kerahasiaan, 

Kompetensi, dan 
Komitmen 
berpengaruh 

secara simultan 
terhadap kinerja 
auditor 

pada Kantor 
Perwakilan 
Badan 
Pengawasan 

Keuangan dan 
Pembangunan 
(BPKP) 

Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

Wahyu Adi 
Surya 
(2014) 

PENGARUH EMPLOYEE 
KNOWLEDGE, SKILL, DAN 
ABILITY (KSA) 
TERHADAP PENGGUNAAN 
SISTEM INFORMASI 
SUMBERDAYA MANUSIA 
DAN KINERJA KARYAWAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel 
Independen: 
Knowledge, 
Skill, dan 
Ability 
Variabel 
Dependen: 
Penggunaan 
SISM dan 
Kinerja 
 

Hasil penelitian 
secara bersama-
sama 
menunjukkan 
bahwa variabel 
knowledge dan  
skill secara 
simultan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Penggunaan 
SISM dan 
Kinerja, namun 
Ability tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
keduanya. 
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Penulis Judul Variabel Hasil 

Iing 
Yuliastuti 
(2007) 

Pengaruh Pengetahuan, 
Keterampilan, dan Sikap 
Terhadap Kinerja Perawat 
Dalam Penatalaksanaan Kasus 
Flu Burung Di RSUP. H. Adam 
Malik 

Variabel 
Independen: 
Pengetahuan, 
Keterampilan, 
dan sikap 
Variabel 
Dependen: 
Kinerja 

Penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa 
pengetahuan, 
keterampilan, dan 
sikap 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
perawat dalam 
penatalaksanaan 
kasus flu burung 
di RSUP H. 
Adam Malik. 
Dari ketiga 
variabel tersebut, 
yang mempunyai 
pengaruh paling 
dominan adalah 
variabel sikap. 
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2.8 Rerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gambar kerangka pemikiran penelitian 

 STIE Indonesia banking School ialah sekolah tinggi ilmu ekonomi yang 

menanamkan pengetahuan ekonomi secara umum dan juga dari sisi perbankan. Serta 

menanamkan nilai – nilai diri yang penting pada mahasiswanya, sehingga lulusan 

sarjananya diharap bisa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan bisa kinerja baik 

pada perusahaan tempat iya bekerja. 

 Keberhasilan IBS dalam mendidik mahasiswanya ditandai dengan kinerja / 

performance  yang baik dalam bekerja oleh sarjana Akuntansi IBS itu sendiri. 

Performance sarjana Akuntansi dinilai berdasarkan aspek nilai diri yang sudah 

ditanamkan oleh IBS, yaitu Integrity, Knowledge, Skill. 

Integrity 

Skill 

Knowladge 

Performance 
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 Penerapan nilai – nilai diri yang telah ditanamkan oleh STIE IBS kepada lulusan 

nya yang sudah bekerja diharapkan mampu memberikan efek terhadap kinerjanya 

sebagai karyawan. 

2.9 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujun penelitian serta landasan teori 

yang telah dikemukakan di awal pembahasan, maka hipotesis dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ho1 : Integrity tidak mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana  

     Akuntansi IBS dalam dunia kerja. 

Ha1  : Integrity mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana    

    Akuntansi IBS dalam dunia kerja. 

Ho2 : Skill tidak mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana   

     Akuntansi IBS dalam dunia kerja. 

Ha2 : Skill mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana Akuntansi   

    IBS dalam dunia kerja. 

Ho3 : Knowledge tidak mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana  

   Akuntansi IBS dalam dunia kerja. 

Ha3 : Knowledge mempunyai pengaruh terhadap performance  

    Sarjana Akuntansi IBS dalam dunia kerja. 

                    Ho4 :Integrity, Skill, dan Knowledge secara simultan tidak mempunyai  

   pengaruh terhadap performance Sarjana Akuntansi IBS dalam dunia  

   kerja. 

 Ha4 : Integrity, Skill, dan Knowledge secara simultan mempunyai  

   pengaruh terhadap performance Sarjana Akuntansi IBS dalam dunia  

   kerja.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Arikunto (2010) Objek penelitian adalah variabel yang merupakan 

problematika dari penelitian itu sendiri. Objek bisa berupa benda, orang atau suatu 

hal tertentu. Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan motivasi, perilaku belajar, efikasi diri dan prestasi akademik. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan objek yang menjadi sasaran 

pengamatan penyusunan adalah sekolah tinggi ilmu ekonomi di Jakarta yaitu STIE 

Indonesia Banking School. Sedangkan yang menjadi responden adalah Manajer 

Divisi Sarjana Akuntansi STIE IBS di tempat ia bekerja saat ini.  

 

3.2.Metode Pengumpulan Data 

  Menurut Sugiono (2004:1) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 

yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan 

yaitu rasional, empiris dan sistematik. Rasional berarti penelitian yang dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Empiris 

berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan 

sistematik adalah proses yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat kronologis dan logis. 
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3.2.1 Data yang dihimpun 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang langsung dari sumbernya (tentang diri sumber data) 

(Juliansyah, 2011). Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan data 

kuesioner. 

2. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian 

tercatat (Juliansyah, 2011). Data sekunder yang ada dalam penelitian ini merupakan 

studi dokumentasi beberapa literatur. 

 

 3.2.2 Metode pengambilan sampel 

 3.2.2.1 Populasi dan sampel 

 Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) pedoman ukuran sampel 

tergantung pada jumlah indicator dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka 

jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = Indikator x 7 

Jumlah sampel = 15 x 7 = 105 

 Sampel yang akan diteliti adalah sarjana Akuntansi STIE Indonesia Banking 

School. Skala yang dipakai dalam measurement pada penelitian ini terdiri dari lima 

point skala likert. Skala ini dipakai karena dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010). 
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

• Studi Pustaka (Library Research) 

 Suatu penelitian yang bersifat teoritis yaitu penelitian yang sumber datanya 

diperoleh dari berbagai buku penelitian dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

• Studi Lapangan (Field Research) 

  Teknik pengumpulan data langsung dengan cara kuesioner. Kuesioner 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan 

daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar 

pertanyaan tersebut (Juliansyah, 2011). Skala yang digunakan adalah skala likert, 

skala likert adalah suatu format skala penilaian khusus yang meminta responden 

untuk menunjukkan sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan serangkaian 

keyakinan mental atau pertanyaan keyakinan perilaku mengenai objek tertentu, skala 

likert adalah skala pengukuran yang berbasis kognitif (Ortinau, 2003). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan interval 1 sampai dengan 5, 

dimana 1 berarti buruk sedangkan 5 berarti sangat baik. 

Dalam kegiatan penelitian ini, kuesioner dipilih sebagai teknik pengumpulan 

data yang dianggap paling cocok diterapkan karena teknik ini memberikan tanggung 

jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. 

 

3.2.4 Operasional Variabel 

Dari kelima variabel yang di hipotesiskan, memiliki alat ukur (measurement) 

berupa pernyataan yang digunakan di dalam kuisioner. Alat ukur yang di gunakan 

menggunakan skala likert dengan rentang 1 sampai 5. Angka 1 merupakan tanggapan 
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yang negatif, semakin menuju angka 5 tanggapan semakin bernilai positif. Dibawah 

ini terdapat variabel, definisi, alat ukur dan skala yang di gunakan dalam penelitian 

ini. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Integrity 

Integritas adalah sebuah 
nilai yang selalu menjadi 
dasar untuk menjamin 
kejujuran nilai-nilai 
lainnya. Bila integritas 
pribadi lemah atau bocor 
dalam karakter pribadi, 
maka dapat dipastikan 
nilai-nilai seperti 
kejujuran, keterbukaan, 
tanggung jawab, 
ketekunan, kerajinan, 
keberaniaan, 
keterusterangan, 
kepercayaan, kesetiaan, 
kearifan, dan 
profesionalisme, pasti 
tidak akan berfungsi 
seperti seharusnya 
(Djajendra, 2012). 

a) Pegawai disiplin 
dalam bekerja 
b) Pegawai jujur dalam 
bekerja 
c) Profesionalisme 
pegawai terlihat dalam 
mengerjakan tugas – 
tugasnya 
d) Pegawai memiliki 
etika yang baik dalam 
bekerja 

 

 
 
 
 

Likert 1-5 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Knowledge 

Pengetahuan merupakan 
hasil dari tahu, dan ini 
terjadi setelah orang 
melakukan penginderaan 
terhadap suatu objek 
tertentu. Pengetahuan 
adalah merupakan 
domain yang sangat 
penting dalam 
membentuk tindakan 
seseorang (Overt 

behavior). Dari 
pengalaman dan 
penelitian terbukti bahwa 
perilaku yang didasari 
pengetahuan akan lebih 
langgeng daripada 
perilaku yang tidak 
didasari pengetahuan. 

 

a) Pengetahuan yang luas 
dan mendalam tentang 
ekonomi yang sudah 
pegawai dapatkan di 
perkuliahan terlihat 
dalam kinerjanya 

b) Pengetahuan yang luas 
dan mendalam tentang 
keuangan yang sudah 
pegawai dapatkan di 
perkuliahan terlihat 
dalam kinerjanya 

c) Pengetahuan yang luas 
dan mendalam tentang 
perbankan yang sudah 
pegawai dapatkan di 
perkuliahan terlihat 
dalam kinerjanya 

 
 
 
 
 

Likert 1-5 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Skill 

Keterampilan adalah 
kemampuan seseorang 
menerapkan pengetahuan 
kedalam bentuk tindakan. 
Keterampilan seorang 
karyawan diperoleh 
melalui pendidikan dan 
latihan. Pelatihan 
memberikan pegawai 
baru atau yang ada 
sekarang keterampilan 
yang mereka butuhkan 
untuk melaksanakan 
pekerjaan. (Sirait, 2006) 

a) Apakah pengalaman 
magang yang dimiliki 
pegawai berdampak baik 
pada kinerjanya sehari – 
hari 

b) Apakah pelatihan 
(analisis kredit, trade 
finance, basic treasury, 
dan service excellent) 
yang sudah didapatkan 
oleh pegawai dalam 
perkuliahannya 
berdampak baik pada 
kinerjanya sehari – hari 

c) Apakah sertifikasi 
aplikasi Akuntansi 
komputer yang sudah 
pegawai miliki 
berdampak baik pada 
kinerjanya sehari – hari 

d) Apakah sertifikat toefl 
(≥500) yang dimiliki oleh 
pegawai bermanfaat 
dalam pekerjaannya 
sehari – hari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Likert 1-5 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Performance 

Kinerja merupakan hasil 
atau tingkatan 
keberhasilan seseorang 
secara keseluruhan 
selama periode tertentu 
dalam melaksanakan 
tugas dibandingkan 
dengan standar hasil 
kerja, target atau sasaran 
atau kriteria yang telah 
ditentukan terlebih 
dahulu dan telah 
disepakati bersama 
(Rivai dan Fawzi, 2004). 

a) Kecakapan/keahlian 
yang pegawai miliki 
sangat diperlukan 
dalam melaksanakan 
tugas dan perintah 
b) Kinerja yang 
pegawai kerjakan 
sudah sesuai dengan 
tugas dan tanggung 
jawab (job desk) yang 
ditentukan berdasarkan 
RKAP/Kesepakatan 
Karya yang disetujui 
c) Tugas diselesaikan 
dengan penuh tanggung 
jawab (tepat waltu dan 
dengan hasil yang 
memuaskan) 
d) Dalam 
melaksanakan tugas, 
pegawai tetap menaati 
peraturan – peraturan 
yang ada pada 
perusahaan 

    
 
 
 
Likert 1-5 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Uji Instrumen 

Sebelum penyebaran kuisioner, dilakukan pengujian terhadap validitas dan 

reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Pengujian validitas dan 

reliabilitas daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar daftar pertanyaan yang digunakan, 

memiliki tingkat validitas dan reliabilitas memenuhi batasan yang disyaratkan. 

 

3.3.2 Uji Validitas 

Uji Validitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui seberapa 

cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2010). 

Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator terhadap 
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skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik Pearson product moment (Priyatno, 

2010). Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah: 

a) Jika r hitung > r tabel (α = 0,05) data dinyatakan valid 

b) jika r hitung < r tabel (α = 0,05) data dinyatakan tidak valid 

 

3.3.3 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang (Priyatno, 2010). Apabila suatu alat ukur 

digunakan berulang dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut 

dianggap handal (reliabel).  

Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. 

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0.6. 

Menurut (Priyatno, 2010) reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

 

3.3.4 Uji Asumsi Klasik 

3.3.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, 

interval atau rasio. Jika penelitian ini menggunakan metode parametric, maka 

persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. 

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Adapun 

hipotesis dari uji One Sample Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 
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 Ho : Residual data berdistribusi normal 

 Ha  : Resual data tidak terdistribusi normal 

Data dinyatakan terdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 

(Priyatno, 2010). 

 

3.3.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Terdapat beberapa metode 

pengujiannya, dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi, 

dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r2) dengan nilai 

determinasi secara serentak (R2), dan dengan melihat nilai eigenvalue dan condition 

index. 

Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilihat melalui nilai Tolerance dan 

VIF. Jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin 

mendekati terjadinya masalah multikolinieritas, dimana jika Tolerance lebih dari 0.1 

dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Priyatno, 2010). 

 

3.3.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghozali, 2006).  

Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi 

yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value 

(ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar dengan 
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pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

3.3.5 Uji Model Analisis 

3.3.5.1 Analisis Regresi Berganda 

Secara umum analisis regresi berganda pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independent (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi seberapa besar pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel 

independent yang diketahui (Ghozali, 2006). 

Dalam penelitian ini, terdapat lebih dari satu variabel independent, yaitu 

Integrity (X1), Skill(X2) dan Knowledge (X3), maka disebut sebagai persamaan regresi 

berganda. Dan Performance (Y) 

Berikut adalah persamaan regresi dalam penelitian ini : 
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Y = bo + b1 x1i+ b2 X2i+ b3 X3i + ei 

 

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y  = Performance 

b0 = Kontstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

b3 = Koefisien regresi X3 

X1 = Variabel Integrity 

X2 = Variabel Skill 

X3 = Variabel Knowledge 

i = Cross Section Identifiers 

 

3.3.6 Uji Hipotesis 

3.3.6.1 Uji T  

Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui  pengaruh 

dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan  nilai thitung dengan nilai ttabel. Taraf signifikansi 

dalam penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), nilai tersebut merupakan 

ukuran standart yang sering digunakan dalam penelitian. Menentukan t hitung dengan 

mengacu pada tabel Independent Sample Test, sedangkan t tabel diperoleh melalui 

tabel statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 (dua) sisi dan penghitungan derajat 

kebebasan (df = n – k). Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

Ho tidak dapat ditolak jika : -ttabel < thitung < ttabel 

Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

Analisis Kualitas..., Ola Pinata Taluli, Ak.-IBS, 2015



38 
 

3.3.7 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi-variasi variabel dependent (Priyatno, 2010). Nilai determinasi 
adalah antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R2 ≤ 1. Jika R mendekati 1 (satu) maka garis 
regresi semakin baik karena mampu menjelaskan data aktualnya. Bilamana  nilai R2 

semakin kecil maka kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel 
dependent semakin terbatas.
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat STIE IBS dan Perkembangannya 

IBS secara resmi beroperasi sejak tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 37/D/O/2003. Pendirian IBS merupakan 

pengembangan dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), lembaga 

nirlaba yang memberikan jasa kepada perbankan dan masyarakat dalam membentuk 

tenaga bankir profesional. Secara historis LPPI sudah berperan lebih dari 50 tahun, 

cikal bakalnya didirikan sejak tahun 1950-an. Nama dan kegiatan lembaga ini sempat 

mengalami beberapa perubahan, dimulai dari Akademi Bank, Pendidikan Tinggi Ilmu 

Keuangan khususnya perbankan (PTIKP), Lembaga Pengembangan Perbankan 

Indonesia (LPPI) dan Institut Bankir Indonesia (IBI). Namun sejak tahun 2004 

lembaga ini kembali melakukan kegiatannya dengan nama LPPI lagi.    

Pada tahun 2008, BAN-PT sebagai Lembaga resmi penilaian akreditasi, 

memberikan nilai “B” dan pada tahun 2013 mempunyai nilai akreditasi yang sama. 

Nilai akreditasi tersebut diperoleh bagi program studi Strata satu (S1) baik Prodi 

Akuntansi maupun Prodi Manajemen. Secara resmi ijin untuk dua prodi tersebut pada 

kekhususan bidang perbankan. 

Pada bulan September 2008 untuk pertama kalinya IBS berhasil mewisuda 

sarjana S1 sebanyak seratusan orang. Sampai dengan saat ini IBS telah mewisuda 

sarjana S1 sebanyak delapan ratus sembilan puluh orang. Para alumni IBS sudah 
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bekerja di berbagai bidang, terutama keuangan, perbankan, bahkan beberapa alumni 

sudah ada yang memiliki bisnis sendiri. 

Pada tahun 2010 berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

RI Nomor: 98/D/O/2010, IBS diberi ijin menyelenggarakan program studi S2 

Magister Manajemen. Tahun 2013 prodi MM, mendapatkan akreditasi B dari BAN-

PT. Prodi MM sudah meluluskan dua puluh dua orang. Pada saat berkuliah di MM 

sebagian besar merupakan karyawan bank, antara lain Bank Indonesia, Bank Mandiri 

Syariah, Panin Syariah, Bank BRI, BRI Syariah, Bank Bukopin, Bank DKI, Bank 

Exim, Bank Capital, Citibank, Bank BNI, Bank BTN. 

Sejak tahun 2014 sampai saat ini, baik prodi Akuntansi, Manajemen, maupun 

MM sedang ditingkatkan semua aktivitas dan tata kelolanya. Peningkatan di segala 

bidang ini bertujuan untuk mendapatkan reakreditasi dengan nilai A dari BAN-PT. 

Berbagai upaya yang sedang dilakukan diharapkan juga mampu menjadikan nilai 

akreditasi A secara institusi.  

IBS menjalin kerjasama (networking) dengan berbagai institusi, terutama yang 

erat kaitannya dengan bidang keuangan dan perbankan. MOU yang sudah terjalin 

meliputi kerjasama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk 

kerjasama lainnya antara lain dengan:  Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Panin Syariah, Bank Danamon Indonesia, 

BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BTPN Syariah, Bukopin, Bank DKI. 

  Pada tahun 2014 Bank Mandiri memberikan dana hibah untuk penyempurnaan 

lapangan olahraga indoor. Selain itu Bank Mandiri juga memberikan hibah 

pembangunan mini bank. Bank Syariah Mandiri memberikan hibah pembangunan 

Mushalla pada tahun 2014. Pada tahun 2015 Bank BRI menyumbangkan dana untuk 
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mendirikan kantin yang dapat digunakan untuk makan siang bagi mahasiswa, 

karyawan dan masyarakat sekitar kampus. 

Kampus IBS dan LPPI berada pada kawasan yang sama di Kemang Raya 35 

Jakarta Selatan. Untuk memungkinkan agar alumninya bisa langsung bekerja di 

lembaga perbankan, IBS telah bekerjasama dengan 20 bank umum konvensional dan 

syariah antara lain Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, 

Bank BCA Syariah, Panin Syariah, Bank Danamon Indonesia, BRI Syariah, BNI 

Syariah, Bank Mega Syariah, BTPN Syariah, Bukopin, Bank DKI. 

  Untuk menghadapi terbentuknya pasar tunggal ASEAN (MEA) akhir tahun 

2015, IBS telah mempersiapkan para mahasiswanya untuk lebih siap dalam bekerja, 

a.l: 

1. Mengikuti magang di semester 7 (tujuh) selama 6 (enam) bulan di Bank-bank yang  

     telah menandatangani MOU. 

2. Mensyaratkan kelulusan dengan nilai TOEFL minimal 500, Sertifikasi General  

     Banking I dan Manajemen Risiko. 

3. Memantapkan wawasan kebangsaan agar lebih mencintai tanah airnya: Indonesia. 

IBS didukung sepenuhnya oleh Otoritas Moneter (Bank Indonesia) dan 

Otoritas Jasa keuangan (OJK). Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus D.W. 

Martowardojo secara ex officio menjadi Ketua Dewan Kurator IBS, sedangkan Ketua 

Dewan Komisioner OJK, Dr. Muliaman D.Hadad, menjadi salah seorang 

anggota Honorable Faculty. Anggota lainnya adalah para mantan Gubernur Bank 

Indonesia, Ketua Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia dan mantan Dirut 

Bank-bank BUMN. 
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 4.1.2 Logo STIE IBS dan Makna Logo 

 

Gambar tegak lurus melambangkan Integritas (Integrity), adalah pemahaman 

atas sikap dan tata nilai. Segala upaya yang diajarkan meliputi pelaksanaan 

pendidikan tentang wawasan kebangsaan, keutuhan NKRI, pengamalan Pancasila, 

UUD 1945, mengamalkan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. Secara pribadi integritas ini 

diwujudkan dalam hal bersikap dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. 

Gambar garis melengkung melambangkan Pengetahuan (Knowledge), adalah 

kemampuan dalam pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

(ipteks). Ilmu yang diajarkan bertujuan agar mahasiswa memahami secara ontologis, 

epistomologis dan aksiologis. Sehingga ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan bagi 

kesejahteraan umat manusia. 

Gambar tangga melambangkan Keterampilan (Skill), adalah kemampuan 

dalam pengembangan aspek psikomotoris, dalam penerapannya di tataran praktik 

terutama di bidang keuangan perbankan.  
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4.1.3 Visi dan Misi Program Studi Akuntansi S1 STIE IBS 

Visi Program Studi Akuntansi IBS yaitu menjadi Program Studi Akuntansi yang 

Unggul di bidang Akuntansi, Bisnis, Keuangan dan  Perbankan di ASEAN pada tahun 

2025  

  

Misi Program Studi Akuntansi IBS melalui Tridharma Perguruan Tinggi : 

  

1. Menyelenggarakan Program Studi yang unggul melalui tahap pendidikan dan  

pengajaran bidang akuntansi, bisnis, keuangan dan perbankan untuk 

memenuhi kebutuhan industri khususnya keuangan dan perbankan. 

2. Menghasilkan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi yang memiliki integritas,  

keterampilan, profesional serta mandiri dalam bidang  akuntansi, 

bisnis,  keuangan perbankan, 

3. Mengembangkan pengetahuan akuntansi, bisnis, keuangan dan perbankan,  

melalui penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 

4. Menjalin kerja sama yang sinergis dengan berbagai lembaga, di dalam dan  

luar negeri 

 

4.1.4 Kurikulum dan Metode Pembelajaran yang didapatkan Sarjana Akuntansi 

STIE IBS 

Mata kuliah untuk program S-1 di bidang akuntansi diberikan sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai, yaitu: 
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1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian mantap dan mandiri,  

serta memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan, antara lain Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

2. Mampu memahami pengetahuan dasar ilmu ekonomi dan manajemen yang  

merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh akuntan, antara lain Pengantar 

Manajemen, Pengantar Bisnis, Pengantar Ekonomi, Pengantar Manajemen, 

Pengantar Bisnis, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Investasi. 

 

3. Mampu memahami perkembangan moneter serta dampaknya terhadap industri  

perbankan serta kegiatan bank, antara lain Kebanksentralan, Pasar Uang dan 

Lembaga Keuangan Bukan Bank, Pendanaan & ALMA, Perbankan Syariah, 

dan Manajemen Risiko Bank. 

 

4. Mampu menguasai teori akuntansi dan prinsip prinsip akuntansi bank dan  

produk produk finansial, menguasai teknis dan praktek akuntansi, auditing, 

analisis laporan keuangan, serta akuntansi manajemen dalam industri 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya, antara lain Akuntansi, Akuntansi 

Bank, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, 

Pemeriksaan Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntansi Publik. 

 

5. Mampu menyusun laporan keuangan bank, merancang sistem informasi  

akuntansi bank, menganalisis kinerja dan kondisi keuangan bank, mengaudit 

laporan keuangan dan operasional bank, merancang sistem akuntansi bank 
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untuk pengambilan keputusan, pengendalian dan pelaksanaan strategi bank 

melalui kerja praktek dalam Akuntansi Bank, Penyusunan Sistem Akuntansi 

Bank, Audit Bank dan Analisis Laporan Keuangan Bank. 

 

6. Mampu melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha  

bank secara proaktif, antara lain Sistem Pengendalian Manajemen Bank, dan 

Sistem Pengendalian Internal Bank. 

 

7. Memiliki sikap profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, norma  

pemeriksaan akuntan, peraturan-peraturan Bank Indonesia yang berlaku untuk 

industri perbankan, termasuk SPFIB, antara lain Standar Akuntansi Perbankan 

Indonesia (PSAK 31), Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dan 

Standar Profesi Fungsi Audit Internal Bank (SPFIB), termasuk Kode Etik 

Profesi Auditor. 

 

8. Mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku bagi  

profesinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan etika sosial, budaya 

dan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain Aspek Hukum dalam 

Ekonomi dan Perbankan, Hukum Pajak, dan Sistem Perpajakan. 

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah disusun kurikulum untuk 

setiap semester sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Semester I 

No Mata Kuliah 

1 Pengantar Ekonomi 

Mikro 

2 Pengantar Bisnis 

3 Pengantar Akuntansi I 

4 Bahasa Inggris I 

5 Pendidikan Agama 

6 Pendidikan 

Kewarganegaraan 

7 Matematika Ekonomi 

 

 

 

Tabel 4.1 Semester II 

No Mata Kuliah 

1 Pengantar Ekonomi Makro 

2 Pengantar Akuntansi II 

3 Pengantar Perbankan & Lemb. Keuangan Non Bank 

4 Statistik 

5 Hukum Bisnis dan Perbankan 

6 Bahasa Indonesia 

7 Pengantar Manajemen 
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8 Aplikasi Komputer Akuntansi 

 

Tabel 4.1 Semester III 

No Mata Kuliah 

1 Akuntansi Keuangan Menengah I 

2 Manajemen Keuangan 

3 Akuntansi Biaya 

4 Sistem Informasi Akuntansi 

5 Pendanaan dan ALMA 

6 Pengantar Perpajakan 

7 Akuntansi Perbankan 

8 Teori Ekonomi Mikro 

 

Tabel 4.1 Semester IV 

No Mata Kuliah 

1 Akuntansi Keuangan Menengah II 

2 Akuntansi Manajemen 

3 Perpajakan Menengah 

4 Analisis Laporan Keuangan 

5 Sistem Informasi Akuntansi II 

6 Akuntansi Sektor Publik 

7 Manajemen Perkreditan 

8 Teori Ekonomi Makro 
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Tabel 4.1 Semester V 

No Mata Kuliah 

1 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 

2 Pengauditan I 

3 Bahasa Inggris III 

4 Pengauditan Internal 

5 Sistem Pengendalian Manajemen 

6 Ekonometrika terapan 

7 Mata Kuliah Pilihan I: 

o Akuntansi Perbankan Syariah 

o Sistem Informasi Akuntansi Bank 

o Manajemen Investasi 

 

Tabel 4.1 Semester VI 

No Mata Kuliah 

1 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 

2 Kebanksentralan 

3 Pengauditan II 

4 Teori Akuntansi 

5 Metodologi Penelitian - Akuntansi 

6 Seminar Akuntansi 

7 Mata Kuliah Pilihan II: 

o Manajemen Bank SyariahM 

o Akuntansi Forensik dan Investigasi Kecurangan 
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o Akuntansi International 

 

Tabel 4.1 Semester VII 

No Mata Kuliah 

1 Magang 

 

Tabel 4.1 Semester VIII 

No Mata Kuliah 

1 Perbankan Internasional 

2 Manajemen Risiko Perbankan 

3 Etika Bisnis dan Profesi Akuntan 

4. Skripsi 

  

Sejak didirikan IBS mempunyai komitmen untuk mengembangkan individu 

berwawasan luas, kompetensi, integritas serta memiliki daya saing tinggi menghadapi 

dinamika dunia kerja masa depan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui :  

a) Kurikulum berbasis kompetensi mengikuti pola KKNI (Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia). Acuan kurikulum disusun mengikuti perubahan kebutuhan dunia 

perbankan dan keuangan. Untuk memperlancar pencapaian kompetensi tersebut maka 

disediakan buku-buku referensi terkini yang berstandar international 

b) Sistem pembelajaran menggunakan metode active learning (menerapkan pola belajar 

berdiskusi, workshop, studi kasus ataupun simulasi). Tujuan pembelajaran adalah 

untuk memperdalam pemahaman dan membiasakan cara berkomunikasi kepada setiap 

mahasiswa 
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c) Setiap mahasiswa diharuskan mengikuti program magang terjadwal dan diberikan 

kesempatan untuk melakukan kunjungan ke perusahaan 

d) Setiap mahasiswa diberikan pelatihan keahlian khusus ditunjukkan dengan sertifikasi 

pelatihan yang telah dijalankan 

e) Dosen-dosen merupakan penggabungan antara akademisi dan praktisi. Hal inilah yang 

memungkinkan mahasiswa mendapat pengetahuan komprehensif. 

f) Proses perkuliahan menggunakan kelas berukuran kecil disertai dilengkapi dengan 

fasilitas teknologi terkini. 

g) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan melalui 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) olah raga dan seni. UKM didukung penuh secara 

institusi bertujuan untuk mengembangkan softskill, seperti teamwork, leadership, 

komunikasi. 

h) Pelatihan Bahasa Inggris secara intensif diberikan dalam bentuk TOEIC bertujuan 

untuk membiasakan berkomunikasi berbahasa Inggris dalam dunia kerja. Program ini 

berkenaan dengan tuntutan dunia kerja bidang keuangan perbankan mampu berbahasa 

Inggris berdasarkan skor TOEIC 
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4.2. Karakteristik Responden 

4.2.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 105 orang, 

terdiri dari responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 43 orang dan 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 62 orang. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah responden pria lebih besar dari pada jumlah responden wanita. 
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4.2.2. Jenis Perusahaan 

Gambar 4.2 Jenis Perusahaan tempat Sarjana Akuntansi IBS bekerja 

Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

Gambar 4.2 menggambarkan bahwa Sarjana Akuntansi IBS sudah bekerja di 

berbagai macam jenis perusahaan. Jenis perusahaan yang paling dominan setara 

dengan latar belakang STIE IBS yaitu perbankan, yang berjumlah 36 orang. 

Mengikuti akuntan public sejumlah 21 orang, Lembaga Keuangan non bank 14 orang, 

Manufaktur 7 orang, Retail 9 orang, serta yang bekerja diluar jenis pilihan perusahaan 

sebanyak 8 orang. 
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4.3. Hasil Uji Pre-Test 

4.3.1. Hasil Uji Pre-Test Uji Validitas 

Pada tabel dibawah dapat diketahui  hasil uji validitas pada ketiga variabel. Diketahui 

nilai r taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Hasil r hitung dari ke 15 pernyataan 

adalah antara 0,387 s/d 0,855 sedangkan r tabel = 0,374 (N=30, α=0,05, df=28) 

sehingga ke 15 pernyataan (r hitung > r tabel) dapat dikatakan valid. 

Tabel 4.2 Hasil Pre-Test Uji Validitas  

Variabel Pertanyaan Pearson Correlation Kesimpulan 

Integrity 

(X1) 

I1 0,581 Valid 

I2 0,707 Valid 

I3 0,719 Valid 

I4 0,705 Valid 

Skill 

(X2) 

S1 0,784 Valid 

S2 0,761 Valid 

S3 0,387 Valid 

S4 0,571 Valid 

Knowledge 

(X3) 

K1 0,812 Valid 

K2 0,710 Valid 

K3 0,653 Valid 

Performance 

(Y) 

PA1 0,774 Valid 

PA2 0,735 Valid 

PA3 0,855 Valid 

PA4 0,835 Valid 
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4.3.2 Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas 

Dari tabel dibawah, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai 

Cronbach Alpha pada uji tersebut adalah 0,789 s/d 0,901 (bernilai > 0,6). Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah 

reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.3 Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Integrity (X1) 0.798 5 Reliabel 

Skill (X2) 0.789 5 Reliabel 

Knowledge (X3) 0.814 4 Reliabel 

Performance (Y) 0,891 5 Reliabel 

 

4.4 Analisis Uji Instrumen 

Uji Validitas dan Reliabilitas ini diolah setelah peneliti melakukan penyebaran 

kuisioner dan berdasarkan jawaban dari kuisioner yang telah diberikan kepada jumlah 

minimal sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebanyak 105 sarjana 

akuntansi lulusan STIE Indonesia Banking School yang diisi oleh masing – masing 

manajer divisi mereka. 
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4.4.1 Uji Validitas 

Dari tabel dibawah hasil uji validitas penelitian diketahui bahwa indikator-

indikator setiap variabel yang terdapat pada instrumen penelitian ini adalah valid atau 

dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang akan diteliti. 

Tabel 4.4 Hasil Final Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan Pearson Correlation Kesimpulan 

Integrity 

(X1) 

I1 0,774 Valid 

I2 0,837 Valid 

I3 0,797 Valid 

I4 0,814 Valid 

Skill 

(X2) 

S1 0,783 Valid 

S2 0,832 Valid 

S3 0,672 Valid 

S4 0,761 Valid 

Knowledge 

(X3) 

K1 0,849 Valid 

K2 0,873 Valid 

K3 0,790 Valid 

Performance 

(Y) 

P1 0,793 Valid 

P2 0,820 Valid 

P3 0,842 Valid 

P4 0,800 Valid 

 

Hasil tabel pengujian uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan indikator 

variabel integrity, skill, knowledge, dan performance masing-masing memperlihatkan 
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skor Pearson Correlation 0,672 s/d 0,873 lebih besar dari r tabel. Oleh karena N=105 

maka df=N-2=105-2=103. Nilai r tabel = 0,1614 (df=103, α=0,05). Hasil Pearson 

Correlation pada tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai r 

hitung>r tabel  sehingga semua pernyataan dikatakan valid. 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Dapat dilihat dari tabel dibawah pengukuran hasil Uji Reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Final Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Integrity (X1) 0.898 5 Reliabel 

Skill (X2) 0.878 5 Reliabel 

Knowledge (X3) 0.897 4 Reliabel 

Performance (Y) 0,901 5 Reliabel 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel tersebut adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan 

nilai Cronbach Alpha pada uji tersebut bernilai > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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4.4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.4.3.1 Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Tabel 4.6 Hasil Final Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 INTEGRITY SKILL KNOWLEDGE PERFORMANE 

N 105 105 105 105 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 

Std. Deviation 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Most Extreme Differences 

Absolute .156 .146 .171 .191 

Positive .156 .146 .153 .191 

Negative -.131 -.120 -.171 -.145 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.596 1.500 1.751 1.959 

Asymp. Sig. (2-tailed) .012 .022 .004 .001 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual, diketahui bahwa residual 

model persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig 0,001 s/d 0,22 < alpha 0,05. 

Maka H0 ditolak, artinya sebaran nilai residual pada seluruh model persamaan regresi 

dinyatakan berdistribusi tidak normal. 

Pengujian terhadap uji normalitas 15 indikator telah dilakukan dengan 

menunjukkan hasil bahwa data tidak terdistribusi normal, namun merujuk pada 

asumsi Central Limit Theorem. Menurut (Anderson, 2011) Central limit theorem a 

theorem that enables one to use the normal probability distribution to approximate 

the sampling distribution of mean whenever the sample size is large. yang 
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menyatakan bahwa untuk sampel yang besar terutama lebih dari 30 (n>30), distribusi 

sampel dianggap mendekati distribusi normal yang berarti apabila ukuran sampel 

cukup besar maka pelanggaran terhadap asumsi normalitas tidak berdampak 

signifikan sehingga walaupun dari pengujian asumsi klasik berupa pengujian 

normalitas menunjukkan bahwa semua data berdistribusi tidak normal namun karena 

observasi lebih dari 30 (n>30) maka data tersebut tetap dianggap normal, karena 

jumlah observasi sudah berjumlah 105. 

 

4.4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam 

Colinearity Statistics untuk menentukan ada atau tidak adanya gejala 

multikolinearitas. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak 

adanya gejala multikolinearitas. Hasil dari pengujian multikolinearitas dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 Hasil Final Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.001E-013 .059  .000 1.000   

INTEGRITY .279 .081 .279 3.438 .001 .539 1.856 

SKILL .382 .079 .382 4.857 .000 .577 1.734 

KNOWLEDGE .272 .083 .272 3.269 .001 .515 1.940 

a. Dependent Variable: PERFORMANCE 
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa variabel integrity 

memiliki nilai VIF=1,856, variabel skill memiliki nilai VIF=1,734 dan knowledge 

memiliki nilai VIF=1,940 dan nilai Tolerance > 0,1 sehingga dapat dinyatakan model 

regresi tidak terdapat masalah kolinieraritas. 

 

4.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi 

yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value 

(ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar dengan 

pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi (Priyatno, 2010). 
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Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar 4.3, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas atau H0 diterima pada model 

regresi ini, sehingga model regresi ini layak dipakai. 

4.4.4 Analisis Model Regresi 

Analisis regresi berganda dilakukan peneliti untuk mengukur pengaruh antara 

variabel Integrity (X1), Skill (X2), Knowledge (X3) sebagai variabel independent 

terhadap Performance (Y) sebagai variabel dependent. 
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4.4.4.1 Pembahasan Model Regresi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel, maka dapat disusun suatu model 

regresi, sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.001E-013 .059  .000 1.000   

INTEGRITY .279 .081 .279 3.438 .001 .539 1.856 

SKILL .382 .079 .382 4.857 .000 .577 1.734 

KNOWLEDGE .272 .083 .272 3.269 .001 .515 1.940 

a. Dependent Variable: PERFORMANCE 

 

Ŷ= β0 + β1X1 + β2X2 +β3X3 

Performance = -0,013 + 0,279 Integrity + 0,382 Skill + 0,272 Knowledge 

Keterangan: 

Y =   Performance 

X 1 =   Integrity 

X 2 =  Skill 

X 3 =  Knowledge 

Integrity berpengaruh terhadap performance dengan koefisien regresi sebesar 

0,279 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap performance, artinya bahwa 
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Integritas seseorang sarjana akuntansi IBS berpengaruh terhadap kinerjanya saat dia 

bekerja di tempat kerjanya. 

Skill berpengaruh terhadap performance dengan koefisien regresi sebesar 

0,382 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap performance, artinya Skill 

seseorang sarjana akuntansi IBS berpengaruh terhadap kinerjanya saat dia bekerja di 

tempat kerjanya. 

Serta Knowledge berpengaruh terhadap performance dengan koefisien regresi 

sebesar 0,272 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap performance, artinya 

Knowledge seseorang sarjana akuntansi IBS berpengaruh terhadap kinerjanya saat dia 

bekerja di tempat kerjanya. 

Konstanta  1.001E-013 (0.0000000000001) artinya tanpa adanya ketiga 

variabel di atas yaitu variabel integrity, skill, dan knowledge maka performance 

adalah 1.001E-013. 

Dari hasil ketiga variabel di atas yaitu variabel inetgrity, skill, knowledge 

terhadap performance, dapat di lihat pada model regresi integrity adalah sebesar 0,279 

sedangkan skill adalah 0,382, dan knowledge adalah 0,272 maka dapat di simpulkan 

dari ketiga variabel di atas bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi 

performance adalah skill. Dimana ketika seseorang memiliki skill yang tinggi, maka 

ia memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas – tugasnya dikantor 

dan ia bisa memberikan kepuasan kepada perusahaan yang menggunakan 

kemampuannya karena dia bisa berkinerja dengan baik. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Yusnaena dan Syahril (2013) bahwa terdapat hubungan positif antara integrity dan 

performance, Yuliastuti (2007) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

kuat antara skill dan performance, serta knowledge dan performance. 
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4.4.5 Uji Hipotesis 

4.4.5.1 Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara integrity, skill, dan 

knowledge secara parsial terhadap performance. Jika  p ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat 

ditolak. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 Hasil Uji T 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.001E-013 .059  .000 1.000   

INTEGRITY .279 .081 .279 3.438 .001 .539 1.856 

SKILL .382 .079 .382 4.857 .000 .577 1.734 

KNOWLEDGE .272 .083 .272 3.269 .001 .515 1.940 

a. Dependent Variable: PERFORMANCE 

 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan melakukan uji 2 (dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – k). 

Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

Ho tidak dapat ditolak jika : -ttabel < thitung < ttabel 

Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

N= Jumlah Sampel, dalam penelitian ini bernilai 35 

k= Jumlah variabel yang digunakan. Dalam hal ini bernilai 4 sehingga df= (105-4= 

101). Karena uji t yang dilakukan adalah uji 2 arah maka yang dibaca adalah (0,25). 

 ttabel      = 1,984 

 thitung (X1)  = 3,438 

Analisis Kualitas..., Ola Pinata Taluli, Ak.-IBS, 2015



64 
 

 thitung (X2)  = 4,857 

 thitung (X3)  = 3,269 

Hipotesis 1 

Ho1 : Integrity tidak mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana   

    Akuntansi IBS dalam dunia kerja 

Ha1  : Integrity mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana Akuntansi IBS   

    dalam dunia kerja 

Berdasarkan perhitungan di atas, (X1) thitung > ttabel yaitu 3,438 > 1,984 maka 

Ho ditolak. Artinya bahwa terdapat pengaruh antara integrity terhadap performance. 

Seseorang dengan integritasnya memiliki pemikiran tunggal sebagai gambaran pribadi 

manusia yang utuh, melalui kejujuran dan kebenaran yang dilakukan seseorang 

dengan nilai dan prinsip yang ia pegang. Konsisten dan konsekuen dengan perbuatan 

atau keputusan yang telah diambil untuk mendapatkan kepercayaan publik dan 

pelayanan yang diberikan tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi (Palokoto, 

2014) 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Yusnaena dan Syahril 

(2013) bahwa terdapat hubungan positif antara integrity dan performance, hal ini 

sesuai dengan teori bahwa Integritas bukan sebuah faktor yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini adalah hasil dari disiplin pribadi, kepercayaan batin, dan 

keputusan untuk jujur sepenuhnya dalamsegala situasi dalam kehidupan pemimpin. 

Hipotesis 2 

Ho2 : Skill tidak mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana Akuntansi   

    IBS dalam dunia kerja 
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Ha2 : Skill mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana Akuntansi IBS  

    dalam dunia kerja 

Berdasarkan perhitungan yang ada, (X2) thitung < ttabel yaitu 4,857 > 1,984 maka 

Ho ditolak. Artinya dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara skill terhadap 

performance. Fakta tersebut membuktikan teori tentang penentuan kinerja 

berdasarkan keahlian yang dimiliki karyawan. Keahlian setiap karyawan dalam 

memilih metode kerja dapat meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. 

Pengingkatan produktivitas tersebut akan diikuti oleh peningkatan efisiensi kerja, 

mempercepat jalannya informasi, dan memperkecil kesalahan kerja (Sulistyawan, 

2007). 

Hipotesis 3 

Ho3 : Knowledge tidak mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana  

    Akuntansi IBS dalam dunia kerja 

Ha3 : Knowledge mempunyai pengaruh terhadap performance Sarjana Akuntansi  

    IBS dalam dunia kerja 

Berdasarkan perhitungan di atas, (X2) thitung < ttabel yaitu 3,269 > 1,984 maka 

Ho ditolak. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara knowledge 

terhadap performance. Fakta tersebut sesuai dengan teori tentang penentuan kinerja 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki karyawan. Karyawan yang memiliki 

pengetahuan yang tinggi akan merasa termotivasi untuk memiliki kinerja yang baik 

sehingga dapat memberikan prestasi bagi perusahaan (Sulistyawan, 2007). 
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4.4.6 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .800a .641 .630 .60837551 

a. Predictors: (Constant), KNOWLEDGE, SKILL, INTEGRITY 

b. Dependent Variable: PERFORMANCE 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan SPSS menunjukkan 

besar nilai R square sebesar 0.641, hal ini berarti 64,1% variasi performance dapat 

dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu integrity, skill, dan 

knowledge. Sedangkan, sisanya sebesar 35,9% dijelaskan oleh faktor diluar model 

penelitian ini.  

 

4.5 Implikasi Manajerial 

 Dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti juga akan memberikan 

gambaran lebih jelas mengenai manfaat penelitian ini kedalam implikasi 

manjerialnya. Peneliti  mencoba untuk memberikan analisis tambahan yang disertai 

dengan teori pendukung. Pada analisa tambahan ini peneliti akan membahas ketiga 

variabel berdasarkan tingkat signifikansinya. 

Tabel 4.11 Averge Value Dari Seluruh Indikator 
Variabel Indikator Average Value 

Integrity Pegawai disiplin dalam bekerja 12,645 

Pegawai jujur dalam bekerja 12,311 

Profesionalisme pegawai terlihat dalam 

mengerjakan tugas – tugasnya 

12,645 
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Pegawai memiliki etika yang baik dalam bekerja 12,545 

Variabel Indikator Average Value 

Skill Apakah pengalaman magang yang dimiliki 

pegawai berdampak baik pada kinerjanya sehari – 

hari 

11,950 

Apakah pelatihan (analisis kredit, trade finance, 

basic treasury, dan service excellent) yang sudah 

didapatkan oleh pegawai dalam perkuliahannya 

berdampak baik pada kinerjanya sehari – hari 

11,650 

Apakah sertifikasi aplikasi Akuntansi komputer 

yang sudah pegawai miliki berdampak baik pada 

kinerjanya sehari – hari 

11,920 

Apakah sertifikat toefl (≥500) yang dimiliki oleh 

pegawai bermanfaat dalam pekerjaannya sehari – 

hari 

11,690 

Knowledge Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang 

ekonomi yang sudah pegawai dapatkan di 

perkuliahan terlihat dalam kinerjanya 

7,740 

Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang 

keuangan yang sudah pegawai dapatkan di 

perkuliahan terlihat dalam kinerjanya 

7,740 

Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang 

perbankan yang sudah pegawai dapatkan di 

perkuliahan terlihat dalam kinerjanya 

7,770 

 

1. Variabel yang memiliki pengaruh paling tinggi yaitu keterampilan / Skill. Hal ini 

dapat diartikan bahwa IBS telah memberikan keterampilan yang cukup baik kepada 

anak didiknya agar siap dalam menghadapi dunia kerja. Pembekalan magang, 
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pelatihan, dan sertifikasi sangat menunjang performa sarjana akuntansi IBS dalam 

bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja. Accounting Education Change 

Commission [AECC] menyarankan sistem pendidikan akuntansi yang mampu 

menghasilkan lulusan yang "utuh" sebagai tenaga profesional (IAI dalam Yano, 

2008)). Untuk mencapai sasaran tersebut, yang diperlukan tidak semata-mata 

pengetahuan akuntansi dan pengetahuan bisnis yang relevan dengan akuntansi, tetapi 

juga keahlian atau skills, yang meliputi intellectual skills, interpersonal skills, 

communication skills, IT skill dan orientasi profesional. Dari penelitian ini dapat 

dibuktikan bahwa IBS mampu menjawab tantangan kebutuhan dunia kerja tersebut, 

tren positif ini harus dilanjutkan dan dikembangkan agar kedepannya lulusan sarjana 

Akuntansi IBS bisa unggul dalam persaingan dunia kerja. 

2. Variabel selanjutnya yaitu integritas / integrity. Integritas mahasiswa terdidik dapat 

ditanamkan ketika perguruan tinggi tersebut mempunyai budaya dan atmosfer yang 

baik dan tegas. Peneliti sebagai mahasiswa di IBS ini merasakan sendiri budaya yang 

diterapkan selama menjalani perkuliahan. Budaya tersebut berfilosofi pada lima sikap 

hidup pegawai BI antara lain ; Pertama, setia kepada Undang – Undang Dasar 1945. 

Kedua, setia kepada Pancasila. Ketiga, Jujur. Keempat, dengan penuh dedikasi 

bekerja keras dan tertib. Dan kelima, terus mengembangkan diri dengan senantiasa 

menambah pengetahuan dan keterampilan untuk menanamkan kerukunan dan 

kebersamaan.(Siswanto, 2015). Bait ketiga, keempat, dan kelima mencerminkan 

bagaimana integritas yang seharusnya seorang lulusan miliki agar dalam bekerja ia 

dapat dipercaya penuh untuk diberikan tanggung jawab dan ia tidak mencari 

keuntungan pribadi yang bukan haknya. 

3. Variabel yang memiliki pengaruh paling rendah adalah pengetahuan / knowledge. 

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa average value dari ketiga indikator diatas tidak 
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berbeda jauh nilai, namun pada indikator ketiga mengenai pengetahuan perbankan 

mendapatkan nilai yang paling tinggi dari dua indikator lainnya. Ini membuktikan 

bahwa ternyata pengetahuan perbankan membuat sarjana akutansi IBS menonjol  

terlebih lagi kenyataannya bahwa sarjana akuntansi IBS banyak berkarir pada sektor 

perbankan jika dilihat pada grafik profil responden. Peneliti menyimpulkan bahwa 

pengetahuan mengenai ketiga indikator diatas sangatlah penting, pengetahuan 

berbagai macam teori membuat seorang lulusan memiliki mindset yang luas sehingga 

kemampuannya untuk memecahkan masalah / solving problem ketika bekerja sangat 

baik. IBS harus meningkatkan pengajarannya agar lulusan IBS terdidik tidak menjadi 

follower tetapi bisa menjadi leader dan decision maker. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kualitas sarjana 

akuntansi STIE Indonesia Banking School yang dibekali value diri (Integrity, 

Skill, dan Knowledge) terhadap kinerjanya dalam bekerja dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Integrity berpengaruh terhadap performance dan menunjukkan 

hubungan yang searah terhadap performance, artinya bahwa Integritas 

seseorang sarjana akuntansi IBS berpengaruh terhadap kinerjanya saat 

dia bekerja di tempat kerjanya. Dapat disimpulkan pula bahwa IBS 

berhasil menghasilkan sarjana yang berintegritas dan beretika baik 

sehingga mendapatkan tanggapan positif dari menejer divisi tempat 

mereka bekerja. 

2. Skill berpengaruh terhadap performance dan menunjukkan hubungan 

yang searah terhadap performance, artinya Skill seseorang sarjana 

akuntansi IBS berpengaruh terhadap kinerjanya saat dia bekerja di 

tempat kerjanya. Dapat disimpulkan pula bahwa IBS berhasil 

menghasilkan sarjana yang punya kecakapan dan keterampilan yang 

baik sehingga mampu memuaskan manejer sebagai penggunanya. 

3. Serta Knowledge berpengaruh terhadap performance dan 

menunjukkan hubungan yang searah terhadap performance, artinya 
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Knowledge seseorang sarjana akuntansi IBS berpengaruh terhadap 

kinerjanya saat dia bekerja di tempat kerjanya. Dapat disimpulkan 

pula bahwa IBS berhasil menghasilkan sarjana yang mengerti teori – 

teori sesuai bidang mereka sehingga dalam praktek bekerja, lulusan 

IBS tidak meraba – raba lagi mengenai hal – hal yang ditugaskan. 

4. Secara simultan, integrity, skill, dan knowledge sarjana akuntansi IBS 

mempunyai pengaruh yang signifikan atas performance dalam 

bekerja. 

5.2 Saran 

Terkait pada hasil analisis yang menyatakan bahwa integrity, skill, dan 

knowledge berpengaruh terhadap performance, maka Penulis memberikan 

beberapa saran kepada STIE Indonesia Banking School, yaitu: 

Bagi Institusi 

1. IBS harus tetap mempertahankan dan mengembangkan pangajarannya agar 

lulusan – lulusan selanjutnya lebih berkompeten dan tidak kalah bersaing 

dengan lulusan perguruan tinggi lain. 

2. IBS harus tetap mempertahankan budaya nya yang terkenal rapi dan disiplin 

serta memperbanyak kerjasama dengan pihak – pihak yang dapat menunjang 

kemajuan pendidikan di IBS. 

3.  IBS harus meningkatkan kualitas nilai diri yang ditanamkan pada anak 

didiknya khususnya ketiga nilai diri yang sudah dibahas pada penelitian ini. 
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Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas mengenai kajian dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti mencari 

variabel baru yang berkaitan dengan kemampuan Sarjana Akuntansi IBS. 
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Lampiran 1  : Kuesioner Penelitian 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Pre-Test Validitas 

1. Integrity 
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2. Skill 
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3. Knowledge 
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4. Perfomance 
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Lampiran 3: Hasil Uji Pre-Test Realibilitas 

1. Integrity 

 

2. Skill 

 

3. Knowledge 

 

4. Perfomance 
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Lampiran 4: Hasil Uji Final Data Validitas 

1. Integrity 

 

 

2. Skill 
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3. Knowledge 

 

4. Performance 
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Lampiran 5: Hasil Uji Realibilitas Final Data 

1. Integrity 

 

2. Skill 

 

3. Knowledge 

 

4. Perfomance 
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Lampiran 6: Hasil Uji Normalitas 

 

 

Lampiran 7: Hasil Uji Multikolinerilitas 
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Lampiran 8: Hasil Uji Heteroskadasititas 

 

 

Lampiran 9: Hasil Uji Model Regresi 
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Lampiran 10: Hasil Uji T 

 

Lampiran 11: Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
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