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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era perkembangan globalisasi seperti sekarang ini, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang jauh lebih berkualitas dan 

kompeten menjadi hal yang sangat diperlukan. Dengan adanya SDM yang 

berkualitas diharapkan lulusan akan mampu mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki sehingga mampu bersaing dalam dunia global. Dengan kata lain 

adanya SDM yang berkualitas akan berguna dalam kemajuan bangsa dan 

negara. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan SDM yang kompeten dan 

berkualitas serta dapat diandalkan diantaranya melalui pendidikan, baik 

pendidikan yang diberikan secara formal di institusi pendidikan maupun 

pendidikan informal yang berkembang di masyarakat. 

Proses pembelajaran di Perguruan Tinggi saat ini lebih banyak 

mengarah pada keterampilan teknis (aspek kognitif/pengetahuan) dan kurang 

memperhatikan aspek non teknis dari mahasiswa. Pada kenyataannya aspek 

kognitif dinilai sangat kurang dalam menggambarkan kualitas mahasiswa 

melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

dinilai hanya sebagai gambaran kualitas mahasiswa dalam aspek kognitif saja 

tanpa melibatkan aspek-aspek yang lain. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa 

“lulusan perguruan tinggi harus memiliki kompetensi dasar yang mencakup 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran.” 

Hal ini didukung dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2012 

tentang Perguruan Tinggi bahwa  

Pendidikan tinggi sebagai jenjang terakhir pendidikan formal 

berfungsi : 1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa; 2) mengembangkan Civitas Akademika yang 

inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif 
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melalui Tridharma, dan; 3) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi dengan memperhatikan nilai Humaniora. 

 

Suatu realita bahwa pendidikan di Indonesia saat ini lebih 

mengutamakan pada aspek hard skills daripada soft skills, bahkan bisa 

dikatakan lebih berorientasi pada pembelajaran hard skills saja. Padahal 

kenyataannya dengan mempunyai soft skills akan membuat keberadaan 

seseorang semakin terasa di tengah masyarakat. Soft skills juga sangat penting 

dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan seseorang. Hasil penelitian dari 

Harvard University Amerika Serikat yang tertulis dalam Dr. Muqowim 

(2012:3) mengungkapkan bahwa “kesuksesan seseorang hanya ditentukan 

sekitar 20% dengan hard skills dan sisanya 80% dengan soft skills.” 

Sedangkan hasil penelitian psikologi sosial dalam Elfindri, dkk. (2011:68) 

menunjukkan “orang yang sukses di dunia ditentukan oleh peranan ilmu 

sebesar 18%, sisanya 82% dijelaskan oleh ketrampilan emosional, soft skills 

dan sejenisnya.” 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rilman dan Djamaris 

(2013:2) menunjukkan terdapat enam belas faktor kompetensi soft skills 

mahasiswa yang dibutuhkan oleh dunia kerja berdasarkan persepsi manajer 

dan pihak HRD perusahaan multinasional di Jawa, yaitu: 1) keterampilan 

kepemimpinan yang berjiwa wirausaha, 2) keterampilan komunikasi secara 

oral, 3) kemampuan komunikasi ide efektif dalam tim, 4) kepemimpinan 

dalam penyelesaian masalah (problem solving), 5) keterampilan berpikir dan 

menyelesaikan masalah dan mengkomunikasikannya, 6) emphatic dan 

perilaku positif, 7) komitmen organisasional, 8) keterampilan kepemimpinan 

dalam tim, 9) keterampilan membuat proposal usaha, 10) keterampilan 

komunikasi non-verbal, 11) keterampilan memberikan pelatihan, coach, 

encourage kepada tim, 12) berjiwa wirausaha dengan etika dan perilaku 

positif, 13) profesionalisme dalam bekerja, 14) keterampilan memberikan 

tanggapan dengan baik, 15) keterampilan berkomunikasi secara lisan, dan 16) 

keterampilan kerja dalam tim dan kemampuan pendelegasian. 
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Dari uraian beberapa penelitian di atas dapat kita ketahui bahwa soft 

skills menempati tingkatan paling besar dalam menentukan kesuksesan 

seseorang. Seseorang tidaklah mampu meraih kesuksesan tanpa adanya soft 

skills yang bagus, sebaliknya seseorang tidak akan mencapai kesuksesan tanpa 

adanya hard skills yang mendukung. Keseimbangan antara soft skills dan hard 

skills haruslah dimiliki oleh semua orang. Berdasarkan kenyataan inilah 

diketahui mengapa soft skills sangat penting dimiliki oleh semua mahasiswa, 

karena kemampuan soft skills sangat diutamakan dalam dunia kerja.  

Dunia kerja adalah gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi 

pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha dan perkantoran, 

rekayasa, kesehatan, militer kemasyarakat, kerumah tanggaan dan seni 

budaya. Dalam persaingan dunia kerja yang semakin kompleks dan terbuka 

seperti sekarang, kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan 

kemampuan soft skills sudah merupakan tuntutan. Terlebih di dunia kerja 

sekarang banyak dipengaruhi oleh perubahan pasar, ekonomi dan teknologi. 

Keterampilan dan profesionalisme menjadi faktor penting untuk mampu bersaing 

dalam dunia kerja tersebut. 

Semakin meningkatnya jumlah pencari pekerjaan tidak sebanding 

dengan jumlah lowongan pekerjaan menyebabkan semakin kecilnya 

kesempatan bekerja. Di era global ini kebutuhan akan SDM yang berkualitas 

dan kompeten tumbuh dengan spektakuler. Perusahaan menghadapi tantangan 

menakutkan dalam mempekerjakan, memberi pelatihan, dan mempertahankan 

karyawan. Globalisasi telah meningkatkan permintaan akan pentingnya bakat 

dan talenta.  Generasi kini dengan berbagai kelemahannya diproyeksikan 

untuk mengisi permintaan tersebut. Globalisasi dan konsekuennya dalam 

dunia kerja tiba-tiba menemukan sesuatu yang diinginkan dunia kerja yaitu 

soft skills. 

Lulusan perguruan tinggi yang mempunyai hard skills bagus serta 

menguasai kemampuan soft skill mempunyai kesempatan bekerja yang lebih 

tinggi,  akan lebih mudah memenangkan persaingan dalam dunia kerja, lebih 

cepat beradaptasi dan akhirnya mencapai kesuksesan dalam karier. Perusahaan 
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atau instansi sebagai tujuan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para lulusan perguruan tinggi 

harus mempunyai kemampuan yang seimbang antara kemampuan hard skills 

dan keterampilan soft skills sehingga mampu memenuhi kriteria yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Karakter dominan (soft skills) yang diperlukan 

dalam dunia kerja menurut Elfindri, dkk (2011:99) yaitu: ”1) inisiatif, 2) 

etika/integritas, 3) berfikir kritis, 4) kemampuan belajar, 5) komitmen, 6) 

motivasi, 7) bersemangat, 8) komunikasi lisan, dan 9) kreatif.” 

Dewasa ini sering kita jumpai banyaknya lulusan perguruan tinggi 

yang menjadi pengangguran. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang 

kurang akan pentingnya soft skills dan penguasaan terhadap kemampuan soft 

skills yang masih terbatas. Lulusan perguruan tinggi yang tidak menguasai 

kemampuan soft skills cenderung sulit beradaptasi dengan keadaan sehingga 

dia kalah bersaing dalam dunia kerja. Mereka cenderung memilih menjadi 

pekerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kemenaker (2016) 

menyatakan bahwa: 

jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja adalah 12,24 

persen. Jumlah tersebut setara 14,57 juta dari 118,41 juta pekerja di 

seluruh Indonesia. Sementara pengagguran lulusan perguruan tinggi 

mencapai 11,19 persen, atau setara 787 ribu dari total 7,03 orang 

yang tidak memiliki pekerjaan.  
 

Banyaknya pengangguran tersebut bisa terjadi karena rendahnya 

kompetensi dan minimnya soft skills yang dimiliki oleh calon tenaga kerja 

sehingga alokasi lapangan pekerjaan tidak sepenuhnya terpenuhi. Selain itu 

juga masih melekatnya mentalitas untuk mencari pekerjaan daripada 

menciptakan pekerjaan sendiri. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa 

tingginya jumlah pengangguran dari perguruan tinggi menandakan adanya 

ketidaksesuaian permintaan antara pasar tenaga kerja dan kompetensi 

lulusan perguruan tinggi. 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta mencetak lulusan yang 
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mampu bekerja dalam dunia pendidikan dan non-pendidikan. Proses 

pembelajaran yang diterapkan juga sesuai dengan prospek lulusan yang 

meliputi keterpaduan antara mata kuliah berbasis pendidikan dan non-

pendidikan. Tak lupa pemberian pelatihan tentang soft skills dalam setiap 

proses pembelajaran juga selalu dilakukan.  Harapan dari hal tersebut lulusan 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta mampu terjun bersaing 

dalam dunia kerja dengan mempunyai kompetensi yang unggul. Akan tetapi, 

tak banyak pula dari mahasiswa yang kurang memahami akan pentingnya 

penguasaan kemampuan soft skills bagi kehidupannya. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “SOFT SKILLS MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2014 TERHADAP 

KESEMPATAN BEKERJA”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan berbagai masalah yang akan timbul dalam penelitian 

diantaranya adalah belum diketahuinya hal- hal berikut : 

a. Pentingnya pengembangan soft skills bagi mahasiswa. 

b. Hubungan umum soft skills mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

terhadap kesempatan bekerja. 

c. Hubungan kemampuan bekerjasama dalam tim mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 terhadap kesempatan bekerja.  

d. Hubungan kemampuan berkomunikasi mahasiswa pendidikan akuntansi 

FKIP UMS angkatan 2014 terhadap kesempatan bekerja. 

e. Hubungan kemampuan berbicara kepada publik mahasiswa pendidikan 

akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 terhadap kesempatan bekerja. 

f. Hubungan manajemen waktu mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2014 terhadap kesempatan bekerja. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa masalah 

yang dapat diangkat untuk dijadikan sebuah penelitian. Akan tetapi, karena 

keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan penulis, maka penelitian 

ini akan dibatasi.  Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel penelitian adalah bekerjasama dalam tim, keterampilan 

berkomunikasi, kemampuan berbicara kepada publik, manajemen waktu 

dan kesempatan bekerja. Peneliti mengambil 4 variabel dari soft skills 

berdasarkan tingkatan tertinggi dari temuan soft skills di New Zeland yang 

telah dipaparkan oleh Harsono (2016)  dalam seminarnya. Sedangkan 

variabel kesempatan bekerja diambil karena terjadinya banyak 

pengangguran terdidik yang ada di Indonesia sehingga peneliti mengambil 

variabel tersebut.  

2. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2014. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan dari latar belakang, identifikasi, dan pembatasan 

masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Adakah hubungan antara atribut soft skills mahasiswa pendidikan 

akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 berupa bekerjasama dalam tim 

terhadap kesempatan bekerja?  

b. Adakah hubungan antara atribut soft skills mahasiswa pendidikan 

akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 berupa keterampilan berkomunikasi 

terhadap kesempatan bekerja?  

c. Adakah hubungan antara atribut soft skills mahasiswa pendidikan 

akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 berupa kemampuan berbicara kepada 

publik terhadap kesempatan bekerja?  
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d. Adakah hubungan antara atribut soft skills mahasiswa pendidikan 

akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 berupa manajemen waktu terhadap 

kesempatan bekerja?  

e. Adakah hubungan antara atribut soft skills mahasiswa pendidikan 

akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 berupa bekerjasama dalam tim, 

keterampilan berkomunikasi, kemampuan berbicara kepada publik, dan 

manajemen waktu terhadap kesempatan bekerja?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan acuan pokok terhadap permasalahan yang akan 

diteliti. Oleh karena itu tujuan sangatlah penting, karena dengan adanya tujuan 

penelitian akan berjalan secara terarah. Tujuan dari penelitian ini dibagi 

menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan 

tujuan yang sesuai dengan judul skripsi sedangkan tujuan khusus adalah 

tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Tujuan Umum 

Untuk mendiskripsikan hubungan soft skills Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 terhadap kesempatan kerja. 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mendiskripsikan hubungan antara atribut soft skills mahasiswa 

pendidikan akuntansi FKIP UMS berupa bekerjasama dalam tim 

terhadap kesempatan bekerja. 

2. Untuk mendiskripsikan hubungan antara atribut soft skills mahasiswa 

pendidikan akuntansi FKIP UMS berupa keterampilan berkomunikasi 

terhadap kesempatan bekerja. 

3. Untuk mendiskripsikan hubungan antara atribut soft skills mahasiswa 

pendidikan akuntansi FKIP UMS berupa kemampuan berbicara kepada 

publik terhadap kesempatan bekerja. 
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4. Untuk mendiskripsikan hubungan antara atribut soft skills mahasiswa 

pendidikan akuntansi FKIP UMS berupa manajemen waktu terhadap 

kesempatan bekerja. 

5. Untuk mendiskripsikan hubungan antara atribut soft skills mahasiswa 

pendidikan akuntansi FKIP UMS berupa bekerjasama dalam tim, 

keterampilan berkomunikasi, kemampuan berbicara kepada publik, 

dan manajemen waktu terhadap kesempatan bekerja. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau nilai guna yang bisa diambil dari penelitian  ini adalah : 

a. Segi Teoritis 

1) Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang soft skills  

2) Untuk mendiskripsikan hubungan soft skills mahasiswa pendidikan 

akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 terhadap kesempatan bekerja. 

b. Segi Praktis 

1) Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa 

pendidikan akuntansi tentang pentingnya penguasaan kemampuan soft 

skills sehingga nantinya dapat bersaing dalam dunia kerja. 

2) Sebagai bahan dokumen untuk penelitian lebih lanjut. 


