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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 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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. 
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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. 

2. LANDASAN TEORI 

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. 
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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). 

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) : 
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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. 

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 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 
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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. 

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 
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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 

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

kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan 

kemerosotan kinerja. 

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 
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informasi yang tepat dan rinci mengenai perilaku seorang atasan karena 

lazimnya penilai mempunyai kontak yang sering dengan yang dinilai. 

5. Pendekatan menyuluruh 360m – derajat 

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. 

2.8 Rerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Perumusan Hipotesis 

Integrity 

Skill 

Knowladge 

Performance 
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 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. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

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 Data yang dihimpun 
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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. 

3.3 Metode pengambilan 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). 

3.4 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 

a) Pegawai disiplin 

dalam bekerja 

b) Pegawai jujur dalam 

bekerja 

c) Profesionalisme 

pegawai terlihat dalam 

mengerjakan tugas – 

 

 

 

 

Likert 1-5 
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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). 

tugasnya 

d) Pegawai memiliki 

etika yang baik dalam 

bekerja 

 

 

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 

 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 
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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 

 

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 

    

 

 

 

Likert 1-5 
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dengan hasil yang 

memuaskan) 

d) Dalam 

melaksanakan tugas, 

pegawai tetap menaati 

peraturan – peraturan 

yang ada pada 

perusahaan 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil Responden 

 Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin dan jenis perusahaan tempat responden bekerja. 

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. 

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. 

4.2. Hasil Analisis Data 

 Hasil tabel pengujian uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan indikator 

variabel integrity, skill, knowledge, dan performance masing-masing memperlihatkan 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 
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diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai r hitung>r tabel  sehingga 

semua pernyataan dikatakan valid. 

Dari uji realibilitas, 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. 

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 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. 

 ttabel      = 1,984 

 thitung (X1)  = 3,438 

 thitung (X2)  = 4,857 
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 thitung (X3)  = 3,269 

hasil Uji T menunjukkan bahwa ketiga variabel menghasilkan nilai diatas ttabel sehingga 

ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel berpengaruh terhadap variable 

dependent. 

4.3 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. 

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, 

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. 
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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 

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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5. 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 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. 

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



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. 

Bagi Penelitian Selanjutnya 

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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