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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR 

MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENGANTAR AKUNTANSI PADA 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR 

Oleh: 

Wiwin Widiyawati 

Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 

mahasiswa yang berasal dari SMA (IPA dan IPS) dalam memahami Pengantar 

Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional. Prestasi belajar adalah sebagai nilai 

yang merupakan bentuk perumusan akhir yang diberikan oleh guru yang terkait 

dengan kemajuan atau prestasi belajar siswa selama waktu tertentu. 

 Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur yang sudah menempuh mata kuliah Pengantar 

Akuntansi pada angkatan tahun 2010, 2011, 2012. Sampel berjumlah 87 orang 

diambil dengan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling 

dengan primer berupa kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah model regresi 

berganda yang menggunakan alat bantu komputer dengan SPSS 17. Hasil analisis 

kemudian di analisis dengan uji asumsi klasik serta uji F. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi memberikan 

pengaruh yang negative terhadap variabel Indeks Prestasi, pengaruh negative ini 

menunjukkan pengaruh yang terbaik. Artinya jika motivasi mengakibatkan Indeks 

Prestasi menurun. Sedangkan untuk variabel (Di) IPA dan IPS memberikan pengaruh 

yang positif menunjukkan adanya hubungan antara variabel Indek Prestasi, artinya 

jika IPA dan IPS tidak adanya perbedaan pada variabel Indeks Prestasi. 

 

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Motivasi Belajar, Lingkungan Keluarga, Kualitas 

Pengajaran, Lingkungan Teman Sebaya, IPA dan IPS, Indeks Prestasi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang 

Pendidikan Akuntansi di Indonesia di kembangkan sesuai dengan UUD 

1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional 2003, yaitu pendidikan menjadi 

media untuk mewujudkan suasana belajar dan proses. Menurut Soewardjono 

(2005) pengetahuan terhadap ilmu Akuntansi dapat di pandang dari dua sisi 

pengertian yaitu pengetahuan profesi (keahlian) yang di praktekan di dunia 

nyata dan sekaligus suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di Perguruan 

Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam menggali, 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi mahasiswa. Uyar dan 

Gungormus (2011) mengemukakan bahwa mengetahui faktor penentu kinerja 

mahasiswa sangat penting. Terutama bagi Perguruan Tinggi dan dosen harus 

mencari faktor yang memiliki pengaruh pada prestasi belajar terlebih dahulu. 

Faktor penentu kinerja mahasiswa telah menaruk perhatian para peneliti 

Akademik dari berbagai Negara. Mereka mencoba menetukan variabel yang 

mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa baik ke arah positif dan negatif. 

Pengkajian tentang subjek ini telah dilakukan oleh berbagai Akademisi di 

berbagai Negara dan Daerah (Mutchler, Turner, dan Williams, 1987 ; cheung 

dan kan, 2002 ; Kruck dan Lending, 2003 ; Border, 1998 ; dalam Uyar dan 

Gungormus, 2011) 
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Prestasi belajar mahasiswa merupakan salah satu faktor penting dalam 

kesuksesan mahasiswa di masa depannya. Prestasi belajar mahasiswa di 

Perguruan Tinggi umumnya diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

Alfan dan Othman (2005)  dalam Uyar dan Gungormus (2011) menyatakan 

bahwa kemampuan mahasiswa dalam pergurua tinggi juga menjadi perhatian 

perusahaan yang sering dikatakn sebagai “end user”dalam rantai pasokan 

lulusan untuk pasar tenaga kerja. Pesatnya perkembangan bisnis memberikan 

lapangan kerja khusus akuntansi baik dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

Salah satu mata kuliah wajib yang diajarakan baik di Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah Pengantar 

Akuntansi. Pengantar Akuntansi merupakan mata kuliah yang diberikan 

kepada semua mahasiswa Fakultas Ekonomi pada tahun pertama. Peneliti 

mengarah lebih spesifik kepada kemampuan mahasiswa dalam matakuliah 

Pengantar Akuntansi karena mata kuliah ini merupakan dasar untuk 

mempelajari ilmu akuntansi lebih lanjut yakni mata kuliah Akuntansi 

Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Biaya, Akuntansi Sektor 

Publik, Mnajamen Keuangan, dan Perpajakan. Selain itu, pengetahuan akan 

dasar-dasar akuntansi merupakan suatu kunci utama untuk memperoleh suatu 

pengetahuan terhadap teori akuntansi yang mendalam.  

Dalam suatu lembaga pendidikan, prestasi belajar merupakan indikator 

yang penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Akan 

tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tinggi rendahnya prestasi siswa banyak 
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dipengaruhi oleh faktor-faktor lain disamping proses pengajaran itu sendiri 

(Arkunto, 1990 : 21). 

IPA sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains menurut 

Suyoso (1998:23) merupakan“pengetahuan hasil kegiatan manusia yang 

bersifat aktif dan dinamis tiada henti – hentinya serta diperoleh melalui 

metode tertentu, sistematis, objektif, bermetode dan berlaku secara 

universal”. Menurut Abdullah (1998:18), IPA merupakan “pengetahuan 

teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu 

dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait mengkait antara cara 

yang satu dengan cara yang lain”. Dari pendapat diatas maka di simpulkan 

bahwa IPA merupakan pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang 

diperoleh dengan menggunakan langkah – langkah ilmiah yang berupa metode 

ilmiah dan didapatkan dari hasil eksperimen atau opservasi yang bersifat 

umum sehingga akan terus di sempurnakan. 

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia 

yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan 

dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk 

memenuhi materi, budaya dan kejiwaannya. Selain itu memanfaatkan sumber 

daya yang ada dipermukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan 

pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan 

kehidupan masyarakat manusia. IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji 

sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya 
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atau manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan pertimbnagan bahwa 

manusia dalam konteks sosial demikian luas, pengajaran IPS pada jenjang 

pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap 

jenjang, sehinnga ruang lingkup pengajara IPS pada jenjang pendidikan dasar 

berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat dan membahas secara ilmiah ke dalam bentuk skripsi satu tema 

mengenai perbedaan prestasi mahasiswa yang berasal dari SMA (IPA dan 

IPS) dalam memahami Pengantar Akuntansi. 

1.2 . Rumusan Masalah 

Atas dasar uraian yang telah di jelaskan dalam latar belakang masalah ,  

maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji adalah : 

a. Apakah perbedaan prestasi mahasiswa yang berasal dari SMA (IPA 

dan IPS) dalam memahami Pengantar Akuntansi? 

b. Apakah variabel motivasi belajar, Lingkungan Keluarga, Kualitas 

Pengajaran, Lingkungan Teman Sebaya berpengaruh terhadap Indeks 

Prestasi? 

1.3 . Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan kajian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui perbedaan prestasi mahasiswa yang berasal dari SMA 

(IPA dan IPS) dalam memahami Pengantar Akuntansi di Universitas 

Pembangunan Nasional. 
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b. Mengetahui variabel motivasi belajar, Lingkungan Keluarga, Kualitas 

Pengajaran, Lingkungan Teman Sebaya berpengaruh terhadap Indeks 

Prestasi. 

1.4 . Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulisan skripsi ini, yaitu : 

a. Menambah pengetahuan dan sebagai informasi bagi mahasiswa  agar 

dapat memahami kompetensi yang dibutuhkan oleh prestasi belajar 

akuntansi, sehingga mahasiswa yang berasal dari SMA (IPA dan IPS) 

untuk menyiapkan pengalaman maupun niat dan perhatian  mereka dalam 

lebih tekun belajar Pengantar Akuntansi . 

b. Memberikan masukan bagi akademisi tentang potensi minat dan perhatian 

yang dibutuhkan prestasi belajar oleh mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPA sehingga bisa mengikuti program study Pengantar Akuntansi. 

c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji 

masalah yang sama di waktu yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	COVER
	HALAMAN JUDUL
	PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	ABSTRACT
	BAB 1-5



