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Abstract
This study aims to explore aspects of the soft skills needed by the user of accounting graduated student. The
results are expected to be the material in preparing of soft skills assessment guide that integrates with
accounting subjects. Since the lecturers shall submit an assessment of soft skills and hard skills in student
assessment report, so the problem rise in assessng the student sotf skill. This study use descriptive qualitative
research approach in order to find complete and in-depth information. The samples are the company at
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi area. Jakarta State Polytechnic also used as a sample of a
vocational institution related to the learning methods. Data collection techniques use survey method through a
questionnaire and interviews. The results showed that the aspects of soft skills are very important in the
recruitment process. Respondents stated that priority should possess soft skills of employees among others,
ethical, creative and the honesty/integrity in carrying out the work. Some quality of soft skills are still
inadequate from the graduated of accounting program, related interdisciplinary thinking, spirit of leadership
and communication in a foreign language. It is estimated from the previous study, cooperative and problembased learning model will enhance the student soft skills.
Keywords: soft skills, integrated, accounting
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek soft skill yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan
program studi akuntansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan panduan
penilaian soft skill yang terintegrasi dengan mata kuliah akuntansi karena sampai saat ini belum terdapat
panduan tersebut. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran para dosen wajib menyampaikan penilaian atas soft
skills dan hard skills dalam laporan penilaian mahasiswa. Permasalahan timbul pada saat melakukan penilaian
soft skill mahasiswa karena belum terdapat panduan yang spesifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian deskriptif kualitatif agar dapat menggali informasi secara lengkap dan mendalam dengan
menggunakan sample perusahaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Politeknik Negeri
Jakarta menjadi objek penelitian terkait metode pembelajaran. Teknik pengumpulan data menggunakan metode
survey melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek soft skills sangat
penting dalam proses penerimaan pegawai. Responden menyatakan bahwa prioritas soft skills yang harus
dimiliki pegawai antara lain, beretika, kreatif dan memiliki kejujuran/integritas dalam melaksanakan pekerjaan.
Beberapa kualitas soft skill yang masih kurang memadai dari lulusan program studi akuntansi Politeknik, antara
lain terkait berpikir lintas ilmu, berjiwa pemimpin dan komunikasi dalam bahasa asing. Model pembelajaran
yang diperkirakan sesuai dengan peningkatan soft skill mahasiswa yaitu model pembelajaran kooperatif dan
pembelajaran berbasis masalah.
Kata Kunci: soft skills, terintegrasi, akuntansi
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Pendahuluan
Latar belakang
Terbentuknya
perilaku
merupakan
proses
seseorang dari pendidikan baik formal maupun non
formal di tengah masyarakat. Terkait perilaku dan
ketrampilan (skills) seseorang di bidang akuntansi
secara formal terbentuk sewaktu mendapatkan
pendidikan di bidang akuntansi. Pendidikan di
bidang akuntansi merupakan bagian dari
pendidikan secara global yang intinya terdapat
dalam kurikulum program studi.
Dukungan pemerintah terkait kurikulum berupa
upaya melakukan perubahan kurikulum dari konsep
Kurikulum Nasional 1994, ke Kurikulum Inti dan
Institusional pada tahun 2000 (Kepmendiknas
No.232/U/2000)
dan
dilanjutkan
dengan
Kurikulum
Berbasis
Kompetensi/KBK
(Kepmendiknas No.45/U/2002). DIKTI melalui
Kepmendiknas
No.
045/U/2002
menuntut
perubahan arah pendidikan tinggi untuk: (a)
menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam
dunia global; (b) adanya perubahan orientasi
pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya
menghasilkan manusia cerdas berilmu tetapi juga
yang mampu menerapkan keilmuannya dalam
kehidupan di masyarakatnya (kompeten dan
relevan), yang lebih berbudaya; dan (c) adanya
perubahan kebutuhan di dunia kerja yang terwujud
dalam perubahan persyaratan dalam menerima
tenaga kerja, yaitu adanya persyaratan soft skills
yang dominan disamping hard skills-nya. Sehingga
kurikulum yang dikonsepkan lebih didasarkan pada
rumusan kompetensi yang harus dicapai/dimiliki
oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau
mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh
masyarakat pemangku kepentingan/stakeholders
(Dirjen Dikti, 2008). KBK ini diharapkan akan
menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi
tertentu sehingga dapat melakukan tindakan cerdas,
penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk
dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan
yang ditekuninya. KBK ini mengintegrasikan
penilaian oleh masyarakat atau pemangku
kepentingan (stakeholders) di samping penilaian
oleh perguruan tinggi (PT) dan program studi
sendiri (Mustafa dan Pannen, 2008).
Persyaratan soft skills juga diamanatkan dalam
Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia yang mengacu pada Perpres No.08 tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) bahwa aspek penting yang
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dinilai yang mencakup knowledge (pengetahuan),
skills (ketrampilan), dan attitude (sikap kerja)
merupakan rujukan bagi dunia pendidikan dan
lembaga pelatihan dalam merumuskan kurikulum
dan program pelatihan, bagi lembaga sertifikasi
profesi dalam melaksanaan sertifikasi kompetensi
(uji kompetensi) dan merumuskan lingkup (skema
sertifikasi), dan bagi dunia industri dalam proses
rekruitment terutama terkait dengan pengakuan
tingkat kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
Beberapa penelitian terkait dengan soft skills
menunjukkan bahwa ketercapaian Indeks Prestasi
(IP) hanya bisa menggambarkan kualitas seseorang
dalam aspek kognitif dan belum bisa menunjukkan
kualifikasi seseorang dalam bidang soft skills atau
disebut juga dengan keterampilan sosial (Puliam,
2008). Hal ini senada dengan penelitian McGahern
(2009) yang melakukan penelitian lanjutan sejak
tahun 2006, menyimpulkan bahwa soft skills lebih
berperan dalam peningkatan karir. Hasil survei
yang dilakukan Pusat Kurikulum Depdiknas pada
tahun 2010 juga terungkap bahwa kunci
kesuksesan adalah 80% mindset dan 20% technical
skills (www.its.ac.id). Dari hasil penelitian terlihat
bahwa pengembangan soft skills pembelajar atau
mahasiswa, di dalam pembelajarannya di
perguruan tinggi menjadi sangat diperlukan agar
setelah lulus dapat berkehidupan dengan baik
dalam masyarakatnya dan dapat menghadapi
tantangan dunia kerja global yang dinamis. Untuk
itu, integrasi pengembangan soft skills ke dalam
kurikulum dan proses pembelajaran di perguruan
tinggi harus mendapatkan prioritas.

Permasalahan
Permasalahan dalam penelitian ini terkait
pembelajaran mata kuliah akuntansi sebagai salah
satu bagian dari keseluruhan pembelajaran
mahasiswa di perguruan tinggi terutama
jurusan/program studi akuntansi merupakan materi
yang dominan dan memerlukan pengembangan soft
skills ke dalam kurikulumnya. Hal ini disebabkan
mata kuliah akuntansi cenderung terkait dengan
angka-angka (informasi keuangan) sehingga proses
belajar mengajar (PBM) lebih menekankan pada
bagaimana
kemampuan
mahasiswa
dalam
menyerap materi pembelajaran yang ditunjukkan
melalui hasil ujian (hard skill). Sampai saat ini
belum ada model yang memberikan panduan
bagaimana integrasi pengembangan soft skills ke
dalam pembelajaran mata kuliah akuntansi.
Padahal berdasarkan penelitian sebelumnya para
pengguna lulusan (user) lebih memperhatikan
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komponen soft skill pegawainya tetapi belum jelas
secara spesifik prioritas soft skill yang dibutuhkan
para pengguna lulusan di bidang akuntansi.

Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan soft
skills mana yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan
program studi akuntansi.
Hasil penelitian
diharapkan memberikan kontribusi, antara lain:
referensi bagi Politeknik dan penyelenggara
pendidikan
vokasi
dalam
pengembangan
pembelajara pembelajaran dan evaluasi soft skills
di lingkungannya.

Review Pustaka
Pengertian Soft Skills
Istilah soft skills menurut Simpson (2006) muncul
dari dua sumber, Pertama, dari pihak pemberi
kerja yang merasa perlu untuk mengidentifikasi
faktor-faktor non teknis dan non tradisional serta
ketrampilan yang dibutuhkan oleh pekerja untuk
berhubungan dengan orang lain. Kesadaran akan
pentingnya ketrampilan berhubungan dengan orang
lain tersebut didasarkan pada perubahan dalam
dunia bisnis dan industri yang awalnya berfokus
pada industri manufaktur menjadi industri jasa
dimana soft skills ini berperan penting didalamnya.
Kedua, istilah soft skills muncul dari sebuah
proyek yang dilakukan oleh European Social Fund
(dalam Simpson, 2006) dimana didapat istilah soft
skills yang merupakan ketrampilan yang
dibutuhkan untuk mencapai soft outcomes. Dimana
soft outcomes digambarkan sebagai sesuatu yang
sulit atau tidak mungkin untuk diukur.
Sedangkan Klaus (2007) menyatakan bahwa “ soft
skills encompass personal, social, communication,
and self management behaviours, they cover a wide
spectrum:
self
awareness,
trustworthiness,
conscientiousness, adaptability, critical thinking,
organizational”.
Hal ini sejalan dengan pendapat Tripathy (2006),
yang menyatakan bahwa soft skills adalah
kemampuan yang bersifat afektif yang dimiliki
seseorang, selain kemampuan atas penguasaan
teknis formal intelektual suatu bidang ilmu yang
memudahkan seseorang untuk diterima di
lingkungan hidup dan lingkungan kerja meliputi:
awareness,
attitude,
innitiative,
emphathy,
confidence, integrity, self-control, leadership,
problem solving, risk taking and time management.
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Sailah (2008) membagi soft skills menjadi dua
bagian, yaitu intrapersonal skills dan interpersonal
skills. Intrapersonal skills adalah keterampilan
seseorang dalam ”mengatur” diri sendiri.
Intrapersonal skills sebaiknya dibenahi terlebih
dahulu sebelum seseorang mulai berhubungan
dengan orang lain. Adapun Interpersonal skills
adalah keterampilan seseorang yang diperlukan
dalam berhubungan dengan orang lain. Pada tahun
2006-an sedang dikembangkan atribut lain yang
tergolong pada extra personal concern (Tarmidi
dan Ginting, 2010), yang mengandung makna
kearifan/welas asih atau wisdom. Atribut ini
penting karena memiliki kebijakan yang
berorientasi pada win-win solution.
Sharma (2009), menyebutkan bahwa soft skills
adalah seluruh aspek dari generic skills yang juga
termasuk
elemen-elemen
kognitif
yang
berhubungan
dengan
non-academic
skills.
Ditambahkan pula bahwa, berdasarkan hasil
penelitian, tujuh soft skills yang diidenfikasi dan
penting dikembangkan pada peserta didik di
lembaga pendidikan tinggi, meliputi; keterampilan
berkomunikasi
(communicative
skills),
keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah
(thinking skills and Problem solving skills),
kekuatan kerja tim (team work force), belajar
sepanjang hayat dan pengelolaan informasi (long
life learning and Information management),
keterampilan wirausaha (entrepreneur skill), etika,
moral dan profesionalisme (ethics, moral and
professionalism), dan keterampilan kepemimpinan
(leadership skills).
Kebutuhan terhadap Soft Skill
Berdasarkan hasil-hasil penelusuran dan kajian
Sailah (2008) terdapat perbedaan kebutuhan dan
pengembangannya serta sudut pandang terhadap
hard skills dan soft skills antara dunia kerja/usaha
dan perguruan tinggi pada saat ini sebagai berikut :
1.

Rasio kebutuhan soft skills dan hard skills
di dunia kerja/usaha berbanding terbalik
dengan pengembangannya di perguruan
tinggi. Kesuksesan di dunia kerja/usaha
80% ditentukan oleh mind set (soft skills)
yang dimilikinya dan 20% ditentukan oleh
technical skills (hard skills). Namun
dalam praktek sistem pendidikan kita saat
ini khususnya di perguruan tinggi, porsi
pengembangan soft skills hanya diberikan
rata-rata 10% saja dalam kurikulumnya,
sementara itu 90% nya berisi hard skills.
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2.

Pandangan perguruan tinggi terhadap
lulusan yang “high competence” adalah
lulusan dengan IPK tinggi dan lulus dalam
waktu yang cepat (<4 tahun). Sedangkan
dunia industri menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan lulusan yang “high
competence” yaitu mereka yang memiliki
kemampuan dalam aspek teknis dan sikap
yang baik. Suatu program studi
dinyatakan baik oleh perguruan tinggi,
jika lulusannya memiliki waktu tunggu
yang
singkat
untuk
mendapatkan
pekerjaan pertama, namun industri
mengatakan bukan itu, melainkan
seberapa tangguh seorang lulusan untuk
memiliki komitmen atas perjanjian yang
telah dibuatnya pada pekerjaan pertama.

Hasil penelitian terhadap 50 orang tersukses di
Amerika (Sailah, 2008) menunjukkan bahwa yang
paling menentukan kesuksesan mereka bukanlah
keterampilan teknis (hard skills), melainkan
kualitas diri yang termasuk dalam kategori
keterampilan lunak (softskills).

Soft Skill dan KBK
Proses pembelajaran di perguruan tinggi sedang
mengalami pergeseran dari pembelajaran berbasis
isi ke berbasis kompetensi. Apabila kurikulum ini
dijalankan, maka tidak terlalu sulit untuk
mahasiswa merubah dirinya dari yang kurang
kompeten menjadi lulusan yang kompeten.
Perubahan yang dimaksud dalam SK Mendiknas
045/U/2002, bukan semata-mata hanya mengganti
daftar mata kuliah, atau susunan mata kuliah,
melainkan yang lebih hakiki adalah perubahan
proses
pembelajaran,
penyampaian
dan
evaluasinya.
Proses
pembelajaran
yang
menggunakan
pendekatan student centered learning menjadi
salah satu pilihan dalam KBK. Soft skills
dikembangkan tidak seharusnya melalui satu mata
kuliah, melainkan di selipkan di setiap mata kuliah.
Apabila atribut soft skills yang akan dikembangkan
adalah
komunikasi
lisan,
maka
proses
pembelajaran yang menggunakan presentasi,
diskusi, diskusi kelompok menjadi perlu dilakukan.
Namun, apabila kerjasama yang akan difokuskan,
maka penugasan berkelompok perlu dilakukan.
Pada prinsipnya apabila pengembangan soft skills
akan dilakukan melalui implementasi kurikulum,
maka ia tidak akan menjadi satu mata kuliah
tersendiri, melainkan menjadi hidden curriculum.
Kurikulum tersembunyi lebih ampuh karena dapat
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membuat proses pembelajaran lebih menarik minat
dan menyenangkan (Prijosaksono, 2005; Hamid,
2009).

Metode Penelitian
Data dan Sampel Penelitian
Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan penelitian kualitatif, sesuai dengan
(Sunyoto, 2011) bahwa penelitian kualitatif dapat
digunakan untuk memahami gejala secara
menyeluruh, mendalam, apa adanya, serta sesuai
dengan pemikiran orang-orang yang ada di
dalamnya. Pengumpulan data dilakukan dengan
mengirimkan kuesioner kepada pengguna lulusan
(user). Sampel untuk pengguna lulusan adalah
beberapa perusahaan yang mewakili perusahaan
jasa, dagang dan manufaktur, baik swasta maupun
pemerintah/BUMN di wilayah Jakarta-BogorDepok-Tangerang-Bekasi
(Jabodetabek).
Penyebaran kuesioner dilaksanakan selama 2 bulan
(15 Februari - 15 April 2015) kepada 50
perusahaan dengan cara mengirimkan lewat surel
(email) dan diperoleh jawaban sementara sebanyak
22 perusahaan (terlampir) atau sebanyak 44%
responden mengisi kuesioner secara lengkap.
Selanjutnya untuk memperoleh data pembelajaran
di institusi Politeknik/vokasi dilakukan observasi
dan wawancara dengan pimpinan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).

Tahapan Penelitian
Dalam upaya menemukan model pembelajaran soft
skills yang terintegrasi dengan mata kuliah
akuntansi pada pendidikan vokasi maka
pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan
berikut:
1.

2.

Melakukan penelitian tentang aspek-aspek
soft skills yang dibutuhkan oleh pengguna
lulusan (user) program studi akuntansi.
Pengumpulan data dilakukan dengan
kuesioner dan wawancara.
Melakukan penelitian tentang model
pembelajaran mata kuliah akuntansi di
politeknik/pendidikan
vokasi
(PNJ).
Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara dan observasi.
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

Melakukan Penelitian tentang aspek soft skills dan draft
model pembelajaran soft skills

Mengidentifikasi politeknik dan perusahaan (user) yang
akan menjadi objek penelitian

Menyusun Instrumen Penelitian

Melakukan studi lapangan, penyebaran kuesioner dan
wawancara

Verifikasi dan Mengolah Data

Menganalisis Data dan Menyimpulkan

Menyusun Laporan Penelitian

kuesioner yang telah diisi secara lengkap sebanyak
22 dari responden yang terdiri dari berbagai jenis
perusahaan berikut disajikan dalam Tabel 3.1.

Pembahasan
Hasil Penelitian
Berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan
kepada 50 respoden diperoleh hasil pengembalian

Tabel 3.1. Jumlah Responden
Jenis Perusahaan
Jasa
Dagang
Manufaktur
Instansi Pemerintah/BUMN/lainnya
Total

Jumlah Responden
6
4
7
5
22

Sumber: data diolah
Secara keseluruhan responden menyatakan bahwa
dalam merekrut pegawai diselenggarakan secara
berkala. Dalam kuesioner disampaikan pertanyaan
terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam
perekrutan pegawai. Jawaban pernyataan dibuat
dalam skala Likert 1-5 (sama sekali tidak penting,
kurang penting, cukup penting, penting dan sangat
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penting).
Secara keseluruhan responden
menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek
penting dan sangat penting yang perlu
dipertimbangkan dalam diperhatikan dalam
perekrutan pegawai yang dirangkum dalam Tabel
3.2.
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Tabel 3.2. Aspek Sangat Penting dalam Penerimaan Pegawai
Aspek-aspek
Kesesuaian bidang Studi
Spesialisasi/sertifikasi
Prestasi Akademik (IP)
Keterampilan praktis yang diperoleh semasa kuliah
Keterampilan praktis yang diperoleh di luar kuliah
Reputasi almamater/universitas asal
Kemampuan berbahasa asing
Soft skills dan penampilan selama wawancara
Keterampilan komputer/IT
Sumber: data diolah

Jumlah Responden (%)
91%
23%
41%
23%
36%
32%
64%
82%
82%

Perusahaan responden secara keseluruhan memiliki
urutan prioritas soft skills yang harus dimiliki
pegawai yang dirangkum dalam Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Prioritas Soft Skills
No

Soft skills
1
Beretika
2
Kreatif
3
Kejujuran/integritas
4
Kemampuan bekerja sama
5
Kemampuan beradaptasi
6
Kemampuan komunikasi
7
Kemampuan berorganisasi
8
Kemampuan berwirausaha
9
Kepercayaan diri
10
Kemampuan interpersonal
11
Daya analitik
12
Berjiwa pemimpin
Sumber: data diolah
Hasil penelitian terkait kualitas soft skill lulusan
program studi akuntansi Politeknik yang bekerja di
instansi/perusahaan responden disajikan dengan
skala Likert (skala 1 sangat tidak baik sampai skala

Prioritas (%)
95%
91%
86%
86%
86%
82%
82%
77%
77%
73%
73%
68%
5 sangat baik) untuk beberapa aspek kualitas,
menghasilkan informasi yang disajikan dalam
Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Kualitas Lulusan Politeknik
Aspek Kualitas
1

2

Total

Hasil
3

4

Pengetahuan bidang ilmu dan industri

6

16

Keterampilan dalam bekerja

4

12

8

22

Keterampilan dalam berkomunikasi

8

10

4

22

Etika profesi

5

14

3

22

16

6

22

Integritas/jujur

5
22

Berpikir lintas disiplin ilmu

5

10

7

22

Berjiwa pemimpin/leadership

7

12

3

22

Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing

4

8

10

8

14

Penggunaan teknologi informasi
Sumber: data diolah
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22
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Hasil ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa
aspek kualitas soft skill yang masih kurang baik
dari lulusan program studi akuntansi Politeknik,
antara lain terkait berpikir lintas ilmu, berjiwa
pemimpin dan komunikasi dalam bahasa asing.
Untuk aspek-aspek lainnya diperoleh informasi
cukup baik, baik dan sangat baik.
Hasil wawancara dengan pimpinan Jurusan
Akuntansi diperoleh informasi bahwa sejak tahun
2012 dosen Politeknik Negeri Jakarta diwajibkan
memberikan penilaian terkait soft skills mahasiswa
berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan
Karakter bagi Mahasiswa (PNJ, 2011) dan
dilaksanakan secara parsial. Komponen penilaian
soft skills/karakter untuk program studi akuntansi
yang telah djalankan secara umum meliputi

integritas, kedisiplinan, inisiatif dan kerjasama.
Pada proses implementasinya timbul permasalahan
dimana para dosen kesulitan untuk menentukan
penilaian atas soft skills mahasiswa karena
penilaian soft skills tidak terintegrasi dengan mata
kuliah.
Sehingga penilaian soft skills lebih
subjektif terkait kepribadian sehari-hari, hanya
menekankan hubungan personal antara mahasiswa
dan dosen.
Contoh bentuk format penilaian soft skill yang
selama menjadi bahan penilaian soft skill di PNJ
disajikan dalam Tabel 3.5. Berdasarkan contoh
format tersebut, para dosen memberikan penilaian
terkait aspek soft skills yang akan menambah nilai
hard skill mahasiswa, berupa hasil ujian, kuis atau
tes lainnya.

Tabel 3.5. Format Penilaian Soft Skill
Kegiatan

Atribut

Pernyataan

SKOR
4

Presentasi
Kelompok

Inisiatif

3

2

Ket
1

Berani mengungkapkan
pendapat dan tampil

Komunikasi
efektif

Kalimat mudah dipahami

Kerjasama

Mengerjakan tugas sesuai
tanggung jawabnya

Pendapat disampaikan
dengan tepat

Tenggang rasa dalam
bekerja
Tidak egois dalam
penggunaan alat dan
bahan
Saling membantu
Sumber: Politeknik Negeri Jakarta, 2011
Selama ini model pembelajaran yang dilaksanakan
pada program studi jurusan Akuntansi PNJ adalah
model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan
pembelajaran yang berfokus pada penggunaan
kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam
memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai
tujuan belajar. Hal ini bisa dilakukan dengan
memberikan pembelajaran kepada mahasiswa
berupa presentasi kelompok. Berdasarkan metode
ini beberapa atribut soft skill dapat dinilai, misalnya
inisiatif, komunikasi efektif, dan kerjasama.

Pembahasan
Hasil penelitian yang disajikan dalam Tabel 3.2
menunjukkan bahwa aspek yang sangat penting
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dalam proses penerimaan pegawai adalah soft skills
dan penampilan. Hal tersebut diperlihatkan dengan
prosentase 82% dari responden memilih aspek
tersebut.
Selanjutnya diikuti dengan aspek
keterampilan komputer dan kesesuaian studi. Hasil
ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Sailah,
2008; McGahern, 2009; Sharma, 2009) bahwa soft
skills sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia
kerja.
Tabel 3.3 menyajikan urutan prioritas soft skills
yang harus dimiliki pegawai berdasarkan
responden. Urutan tiga teratas diperoleh bahwa
pegawai diprioritaskan harus memiliki soft skills

Halaman 243

Account: Titi Suhartati, Yenni Nuraeni, Nedsal Sixpria
(beretika, kreatif dan memiliki kejujuran/integritas)
dalam melaksanakan pekerjaannya. Penelitian ini
menunjukkan
bahwa
dalam
pelaksanaan
penyampaian materi kepada mahasiswa maka
diharapkan cakupan etika, kreatifitas dan kejujuran
harus ditekankan. Sehingga aspek soft skills yang
menjadi prioritas perusahaan dalam menentukan
dan menilai pegawai/calon pegawai dapat
terpenuhi.
Berdasarkan Tabel 3.4. terkait kualitas soft skill
lulusan program studi akuntansi Politeknik yang
bekerja di instansi/perusahaan memperlihatkan
bahwa terdapat beberapa aspek kualitas soft skill
yang masih kurang baik dari lulusan program studi
akuntansi Politeknik.
Hasil tersebut menjadi
masukkan bagi penyusunan kurikulum program
studi akuntansi Politeknik terutama terkait model
pembelajaran soft skill yang terintegrasi dalam
mata kuliah akuntansi.
Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
telah memberikan penilaian terkait soft skills
mahasiswa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan
Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa (PNJ, 2011)
dan dilaksanakan secara parsial.
Komponen
penilaian soft skills/karakter untuk program studi
akuntansi yang telah djalankan secara umum
meliputi integritas, kedisiplinan, inisiatif dan
kerjasama. Sesuai dengan format pada Tabel 3.5.
Bila dibandingkan dengan hasil penelitian maka
masih terdapat beberapa soft skills yang harus
ditambahkan ke dalam komponen penilaian,
misalnya terkait etika, kreatifitas, kemampuan
beradaptasi dan kemampuan berorganisasi.
Beberapa aspek tersebut sangat dibutuhkan lulusan
program studi akuntansi dalam dunia kerja. Model
pembelajaran yang dilaksanakan pada program
studi jurusan Akuntansi PNJ adalah model
pembelajaran kooperatif sesuai dengan model
pembelajaran Junaidi (2009).
Sedangkan
Sugiyanto (2008) menjelaskan jenis model
pembelajaran diantaranya (1) model pembelajaran
kontekstual; (2) model pembelajaran kooperatif; (3)
model pembelajaran kuantum; (4) model
pembelajaran terpadu; (5) model pembelajaran
berbasis masalah (problem based learning/PBL).
Penelitian lain yang terkait dengan model
pembelajaran soft skill dilakukan oleh Amarullah
dan Sari (2014), yang menyatakan bahwa model
pembelajaran berbasis masalah (PBL) ini
berpengaruh dalam peningkatan beberapa soft skill
mahasiswa. PBL merupakan suatu pendekatan
pembelajaran dimana permasalahan disajikan
terlebih dahulu sebelum pengetahuan/knowlegde
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diberikan. Permasalahan harus disajikan secara
komprehensif dan mahasiswa harus memilih
pengetahuan yang dibutuhkan, mempelajari hal
tersebut,
dan
menghubungkannya
dengan
permasalahan yang diberikan. Hal ini diharapkan
dapat mengembangkan keterampilan berpikir
tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian
dan percaya diri. Metode pembelajaran PBL ini
dapat
menjadi
alternatif
selain
metode
pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan soft
skill mahasiswa.

Kesimpulan
Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek
soft skill sangat penting dalam proses penerimaan
pegawai terutama aspek soft skill dan penampilan
yang diikuti dengan aspek keterampilan komputer
dan kesesuaian studi. Prioritas soft skill yang harus
dimiliki pegawai antara lain, beretika, kreatif dan
memiliki kejujuran/integritas dalam melaksanakan
pekerjaannya.
Pengguna lulusan menyatakan bahwa beberapa
aspek kualitas soft skill yang dimiliki lulusan
program studi akuntansi Politeknik, masih kurang
baik antara lain terkait berpikir lintas ilmu, berjiwa
pemimpin dan komunikasi dalam bahasa asing.
Hal ini menjadi permasalahan bagi program studi
akuntansi dalam meningkatkan kualitas soft skill
sesuai kebutuhan pengguna lulusan.
Secara umum para dosen program studi akuntansi
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta telah
menerapkan model pembelajaran soft skill
menggunakan model pembelajaran kooperatif yang
fokus pada penggunaan kelompok kecil mahasiswa
untuk bekerja sama dalam bentuk tugas kelompok
untuk mengerjakan suatu materi yang dilanjutkan
dengan presentasi kelompok. Penggunaan metode
ini digunakan untuk menilai beberapa atribut soft
skill, misalnya inisiatif, komunikasi efektif, dan
kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian masih
terdapat beberapa komponen soft skills yang harus
ditambahkan ke dalam komponen penilaian, yaitu
etika, kreatifitas, kemampuan beradaptasi dan
kemampuan berorganisasi karena aspek-aspek
tersebut sangat dibutuhkan lulusan program studi
akuntansi dalam menjalankan pekerjaannya di
industri.
Dalam meningkatkan soft skill mahasiswa,
penggunaan model pembelajaran PBL diharapkan
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dapat mengembangkan keterampilan berpikir
tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian
dan percaya diri. Metode pembelajaran PBL ini
dapat
menjadi
alternatif
selain
metode
pembelajaran kooperatif.
Saran
Penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan,
antara lain responden pengguna lulusan jumlahnya
terbatas dan tidak adanya responden institusi
politeknik lain atau program vokasi lainnya yang
bisa dibandingkan dengan Politeknik Negeri
Jakarta. Penelitian mendatang diharapkan jangka
waktu penelitian bisa diperpanjang sehingga dapat
memperoleh
responden
yang
memadai.
Selanjutnya dilakukan observasi kepada institusi
pendidikan politeknik atau vokasi lainnya sehingga
dapat disusun suatu model pembelajaran soft skills
yang terintegrasi dalam mata kuliah akuntansi.
Model ini dapat menjadi dasar penilaian soft skills
yang memadai untuk mahasiswa. Sehingga lulusan
program studi akuntansi diharapkan memiliki soft
skills yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Ucapan Terima Kasih
Penelitian ini dapat dilaksanakan atas dukungan
dari berbagai pihak.
Ucapan terima kasih
disampaikan kepada Unit P3M Politeknik Negeri
Jakarta dan Dirjen Dikti yang telah memberikan
kesempatan dan dukungan kepada peneliti untuk
melaksanakan penelitian ini yang merupakan
bagian dari Penelitian Hibah Bersaing untuk tahun
pertama (2015).
Ucapan terima kasih juga
disampaikan kepada manajemen Politeknik Negeri
Jakarta, serta para pengguna lulusan program studi
akuntansi Politeknik beserta para alumni yang telah
memberikan informasi dan masukkan untuk
kesempurnaan penelitian ini.
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KAP Hendrawinata, Eddy dan Sidharta
PT Bank Syariah Mandiri
Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT Jasa Power Indonesia
Bank BNI Syariah
Pertamina Trans Continental
PT. Duta Inti Daya (Watsons Indonesia)
Visitec Indonesia Electric
PT Arghalexindo Prima
Mitra Distribusindo
PT Indocement, Tbk.
PT So Good
PT Inti Ganda Perdana
PT Prima Citra Lazuardi
Jaya Stainless Steel
PT Union Brother Sejahtera
PT Universal Citra Pangan
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

Jenis Perusahaan
Jasa
Jasa
Jasa
Jasa
Jasa
Jasa
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Manufaktur
Manufaktur
Manufaktur
Manufaktur
Manufaktur
Manufaktur
Manufaktur
Instansi Pemerintah/BUMN

19
20
21
22

PT Wika Reality Properti
Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Reg.II
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT PLN (Persero)

Instansi Pemerintah/BUMN
Instansi Pemerintah/BUMN
Instansi Pemerintah/BUMN
Instansi Pemerintah/BUMN

Politeknik Negeri Jakarta, 2015

Halaman 246

ISSN 2338-9753

Volume 1 No 3 Juni 2015

Account

Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan
Ruang Lingkup: Account merupakan jurnal yang diterbitkan untuk memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi, keuangan dan perbankan. Artikel yang dimuat di jurnal ini merupakan kajian teoritis dan hasil riset
terapan dibidang akuntansi, keuangan dan perbankan

Kinerja Pasar Modal Terkait Perubahan Satuan Perdagangan Dan Fraksi
Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia. Hal 170-177. Ida Syafrida ,
Ahmad Adib.

Redaksi
Account
Analisis Hubungan
Antara
Mergermenerima
dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuartikel
penelitian
untukyang Terdaftar Di BEI.
angan dan Return
Saham
Pada Perbankan
Hal 178-186. Mohamad
Monica Hennisia Wijayanti.
dimuatHeykal,
pada terbitan
berikunya yang sesuai dengan

Pengaruh Transaksi Electronic Banking Terhadap Fee Based Income Pada
ruangl
jurnal acPt. Bank CIMB
Niaga, lingkup
Tbk. Hal 187-194.
Pebriani Utaminingsih, Lana
Sularto.
count.

Kirim artikel anda ke

Analisis Perbandingan Model Altman Z-Score, Zmijewski, dan Springate
dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Delisting Di BEI Periode
akunjurnal2013@gmail.com.
2008 – 2013.
Hal 195-203. Reza Prabowo, Wibowo.
Komparasi Efisiensi
Perbankan
Dan
BUSN Dengan Pendekatan
Sesuaikan
formatBUMN
tulisan
anData Envelopment Analysis Berbasis Balanced Scorecard, Hal 204-211.
da dengan
format yang terseSujarwo, Bambang
Waluyo.

Redaksi Account

menerima artikel
penelitian untuk dimuat
pada terbitan berikutnya
yang sesuai dengan ruang
lingkup jurnal account.
Kirim artikel anda ke
akunjurnal2013@gmail.com.

Sesuaikan format tulisan anda dengan format yang tersedia di halaman belakang,
dia di halaman belakang,
Analisis Faktor-Faktor
Internal
yang Mempengaruhi Impleatau kirim email dengan isi
atau kirim
emailPerusahaan
dengan isi
mentasi Goodrequest
Corporate
Governance
(Studi
Kasus
Pada
PT
Bank
Central
request for format ke email
for format ke email
Asia, Tbk). Hal 212-219. Megawati Rahayu Chandra, Tetty Rimenda,
diatas
diatas
Frianto Pandia.
Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Promosi Kartu Prabayar Terhadap
Minat Beli Nasabah pada PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Jatinegara.Hal 220-228. Heri Abrianto, Astrid Oktavia.
Implementasi Mudharabah pada Pembiayaan di Bank Syariah. Hal 229236. Bambang Waluyo.
Studi Kebutuhan Soft Skill dalam Upaya Penyusunan Model Pembelajaran Soft Skill yang Terintegrasi Dengan Mata Kuliah Akuntansi. Hal 237246. Titi Suhartati, Yenni Nuraeni, Nedsal Sixpria.
Pengaruh Hubungan Pemanfaatan Aplikasi Core Banking System Terhadap Kinerja Individu Karyawan PT. Bank BRI Syariah. Hal 247-255.
Firdha Kurnia, Agus Supriyadi, Ali Masjono.

ISSN 2338-9753

Volume 1 No 3 Juni 2015

Format Penulisan Artikel
Judul
Nama Penulis Pertama
Program studi, Nama PT,
alamat email
Nama Penulis Kedua
Program studi, Nama PT,
alamat email
Abstract (bhs Inggris)
Abstrak (bhs Indonesia)
Pendahuluan
Latar belakang
Tujuan
Permasalahan
Review Pustaka
Metode Penelitian
Pembahasan
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Ketentuan:
Item

Ketentuan

Ukuran kertas

A4

Judul :

Huruf Time New Roman 14 Point, Centre. Title Case
Times New Roman 12 Point, Italic

Nama Penulis, Nama Program studi, nama
Perguruan Tinggi:
Abstract Bahasa Inggris
Abstrak Bahasa Indonesia

Time New Roman, Italic 10 point.
Times New Roman, Italic, 10 point

Sub judul

Time New Roman, Bold, 11 Point, Title Case

Konten

Dua Kolom, Times New Roman, 10 Point, satu
spasi dan garis diantara dua kolom
Sesuai standard, lihat contoh di artikel terbitan
kali ini.
Maksimum 10 halaman
Wajib menyebutkan judul dan sumbernya
Lihat sample pada terbitan kali ini

Daftar Pustaka
Jumlah Halaman
Tabel dan grafik
Secara menyeluruh

ISSN 2338-9753

Volume 1 No 3 Juni 2015

Diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
Jln Prof. Dr. Ir. G.E. Siwabessy. Kampus UI Depok.
Gedung F Lantai 2, Telp 021-7862537, Fax 021-7863537
akunjurnal2013@gmail.com

