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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 
 

2.1 Belajar 

2.1.1 Definisi Belajar 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa 

berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat bergantung pada proses 

belajar yang dialami mahasiswa, baik ketika berada di lingkungan kampus maupun di 

lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar 

adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk 

informasi / materi kuliah.  

Ada beberapa konsep tentang belajar, yaitu: Pertama, konsep belajar Skinner, seperti 

yang dikutip Barlow dalam bukunya Educational Psychology : The Teaching-Learning 

Process, berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah 

laku yang berlangsung secara progresif (Syah, 2008:64). Kedua, Chaplin dalam Dictionary of 

Psychology membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi : 

belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan 

dan pengalaman. Rumusan kedua berbunyi : belajar adalah proses memperoleh respon 

sebagai akibat adanya latihan kursus (Syah, 2008:65). Ketiga, Hintzman dalam bukunya The 

Psychology of Learning and Memory berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan 

yang terjadi dalam diri organisme (manusia atau hewan) disebabkan oleh pengalaman yang 

dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Jadi, dalam pandangan Hintzman, 

perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman tersebut baru dapat dikatakan belajar apabila 

mempengaruhi organisme (Syah, 2008:65). 
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Ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi tentang belajar. Cronbach, Harold 

Spears dan Geoch dalam Sardiman A.M (2009:20) sebagai berikut : 1) Cronbach 

memberikan definisi : “Learning is shown by a change in  behavior as a result of 

experience”. 2) Harold Spears memberikan batasan: “Learning is to observe, to read, to 

initiate, to try something themselves, to listen, to follow direction”. 3) Geoch, mengatakan : 

“Learning is a change in performance as a result of practice”. 

Dari ketiga definisi di atas, maka  dapat disimpulkan bahwa belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya 

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Juga belajar itu 

akan lebih baik kalau si subyek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat 

verbalistik. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan 

individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Dengan demikian terjadinya kegiatan 

belajar yang dilakukan oleh seorang individu dapat dijelaskan dengan rumus antara individu 

dengan lingkungan. 

Konsep atau pengertian belajar sangat beragam dan tergantung dari sisi pandang 

setiap orang yang mengamatinya. Belajar merupakan salah satu konsep menarik dalam teori-

teori psikologi dan pendidikan, sehingga para ahli memberi bermacam-macam pengertian 

mengenai belajar. Belajar merupakan kegiatan individual, kegiatan yang dipilih secara sadar 

karena seseorang mempunyai tujuan individual tertentu (Suwarjono, 2004). Belajar adalah 

proses perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya interaksi individu dengan lingkungan 

(Ali dalam Hanifah dan Syukriy, 2001) dan merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya (Slameto 

dalam Hanifah dan Syukriy, 2001). Ahmadi dalam Hanifah dan Syukriy (2001) lebih jauh 

menyatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam diri manusia, sehingga apabila 
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setelah belajar tidak terjadi perubahan dalam diri manusia, maka tidak dapat dikatakan 

sebagai proses belajar.  

Bertolak dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, secara umum belajar 

dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif. Sehubungan dengan pengertian itu, perlu diutarakan lagi bahwa perubahan tingkah 

laku yang timbul akibat proses kematangan, keadaan gila, mabuk, lelah, dan jenuh tidak 

dapat dipandang sebagai proses belajar. 

 

2.2 Prestasi Belajar 

2.2.1 Definisi Prestasi Belajar 
Menurut Arifin (2012) kata prestasi belajar berasal dari bahasa Belanda, yaitu 

prestasi yang merupakan suatu hasil usaha, sedangkan Winkel (2004) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar merupakan hasil yang dapat diberikan oleh mahasiswa, lebih lanjut dijelaskan 

oleh Winkel bahwa penilaian atau evaluasi diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang 

diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses belajar mengajar, selain itu juga peninjauan 

terhadap komponen-komponen yang membentuk proses belajar mengajar. 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Gagne 

dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006, menyatakan bahwa prestasi belajar dibedakan menjadi 

lima aspek, yaitu : kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, sikap dan 

keterampilan. Menurut Bloom dalam Suharsimi (2009:110) bahwa hasil belajar dibedakan 

menjadi tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar maka perlu dilakukan 

suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa atau mahasiswa 

setelah proses belajar mengajar berlangsung. Adapun prestasi dapat diartikan sebagai hasil 
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yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Namun banyak orang 

beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah mencari ilmu dan menuntut ilmu. 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses 

belajar. Prestasi belajar merupakan hasil pekerjaan yang telah diciptakan atau diperoleh 

dengan keuletan kerja. Dari pengertian tersebut maka prestasi belajar adalah hasil yang telah 

dicapai atau hasil yang telah diperoleh subyek belajar dengan jalan keuletan dan ketekunan 

dalam belajar. Hubungan antara prestasi belajar dengan anak dapat diartikan sebagai suatu 

hasil yang telah dicapai atau hasil yang telah diperoleh anak melalui ketekunan dalam belajar. 

Prestasi belajar merupakan output dari interaksi belajar mengajar yang berlangsung dalam 

suatu proses yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Prestasi belajar seseorang dapat diukur atau dinilai sesuai dengan tingkat 

keberhasilan dan tingkat pemahaman sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai setiap mata kuliah atau indeks prestasi (IP) setelah mengalami 

proses belajar mengajar. Prestasi belajar mahasiswa dapat diketahui setelah diadakan 

evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi 

belajar mahasiswa.  

Prestasi belajar yang dimaksud oleh penulis dalam penenlitian ini adalah prestasi 

belajar mahasiswa akuntansi Universitas Brawijaya yang diukur dengan nilai Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) mahasiswa dan nilai mata kuliah akuntansi yaitu Pengantar Akuntansi I, 

Pengantar Akuntansi II, Akuntansi Keuangan I, Akuntansi Keuangan II, Akuntansi Biaya, 

Akuntansi Manajemen, Perpajakan, Akuntansi Sektor Publik, Sistem Informasi Akuntansi, 

Akuntansi Lanjutan, Auditing I, Auditing II, dan Teori Akuntansi. 
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2.2.2 Beberapa faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Seseorang dalam belajar tidak dapat memiliki prestasi belajar begitu saja tanpa ada 

hal yang mendorongnya untuk menunjukkan hasil belajar belajar yang memuaskan. Banyak 

faktor yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang, Azwar (2004) secara umum 

menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi antara lain faktor fisik dan faktor 

psikologis. Faktor fisik berhubungan dengan kondisi fisik umum seperti penglihatan dan 

pendengaran. Faktor psikologis menyangkut faktor-faktor non fisik, seperti minat, motivasi, 

bakat, intelegensi, sikap dan kesehatan mental. Faktor eksternal meliputi faktor fisik dan 

faktor sosial. Faktor fisik menyangkut kondisi tempat belajar, sarana dan perlengkapan 

belajar, materi pelajaran dan kondisi lingkungan belajar. Faktor sosial menyangkut dukungan 

sosial dan pengaruh budaya. 

 

2.2.2.1 Motivasi belajar 

Motivasi belajar menurut Wlodkowski dan Jaynes (2004) adalah merupakan sebuah 

nilai dan hasrat untuk belajar. Sedangkan menurut Sardiman (2009), motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan 

dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Uno (2007) 

mengungkapkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya 

dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. 

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang menjadi kekuatan pada individu 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan seluruh tingkah laku sehingga diharapkan 

tujuan belajar dapat tercapai. Motivasi juga ditunjukkan melalui intensitas unjuk kerja dalam 
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melakukan suatu tugas. McClelland menunjukkan bahwa motivasi berprestasi (achievement 

motivation) mempunyai kontribusi sampai 64 persen terhadap prestasi belajar. Motivasi 

merupakan keinginan dasar seseorang untuk berbuat sesuatu (Syah, 2006). Dalam pengertian 

ini, motivasi berarti pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku secara terarah 

(Gleitmen, 1986 ; Reber, 1988 dalam Syah, 2006). 

Dengan adanya motivasi mahasiswa dapat mempunyai pendorong untuk belajar 

sehingga dapat memiliki prestasi yang lebih baik. Terdapat dua macam motivasi,  yaitu : 

a. Motivasi intrinsik 

Motivasi instrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri mahasiswa 

sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari luar diri mahasiswa sendiri 

yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. 

Menurut Fransen dalam Suryabrata (2006) ada beberapa aspek yang dapat memotivasi 

seseorang untuk belajar dan memperoleh hasil yang baik, yaitu : 

a. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Sifat ingin tahu 

mendorong seseorang untuk belajar, sehingga setelah mereka mengetahui segala hal 

yang sebelumnya tidak diketahui maka akan menimbulkan kepuasan tersendiri pada 

dirinya. 

b. Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. 

Manusia terus menerus menciptakan sesuatu yang baru karena adanya dorongan untuk 

lebih maju dan lebih baik dalam kehidupannya. 

c. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru dan teman-teman. 

Jika seseorang mendapatkan hasil yang baik dalam belajar, maka orang-orang 
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disekelilingnya akan memberikan penghargaan berupa pujian, hadiah dan bentuk-bentuk 

rasa simpati yang lain. 

d. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik 

dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Suatu kegagalan dapat menjadikan 

seseorang merasa kecewa dan depresi atau sebaliknya dapat menimbulkan motivasi baru 

agar berusaha lebih baik lagi. Usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik tersebut dapat 

diwujudkan dengan kerjasama bersama orang lain (kooperasi), ataupun bersaing dengan 

orang lain (kompetisi). 

e. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran. Apabila 

seseorang menguasai pelajaran dengan baik, maka orang tersebut tidak akan merasa 

khawatir bila menghadapi ujian, pertanyaanpertanyaan dari guru dan lain-lain karena 

merasa yakin akan dapat menghadapinya dengan baik. Hal inilah yang menimbulkan rasa 

aman pada individu. 

f. Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Suatu perbuatan yang 

dilakukan dengan baik pasti akan mendapatkan ganjaran yang baik, dan sebaliknya, bila 

dilakukan kurang sungguhsungguh maka hasilnya pun kurang baik bahkan mungkin 

berupa hukuman. 

 

2.2.2.2 Lingkungan belajar 

Lingkungan menurut Webster’s New Collegiate Dictionary diterangkan sebagai “the 

aggregate of all the external conditions and influences affecting the life and development of an 

organism” atau diartikan sebagai kumpulan segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap 

kehidupan dan perkembangan suatu organisme”. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam 

sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu (Hamalik 

2007:195).  
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Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. 

Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan 

pendidikan (Hamalik 2007:195). Sedangkan lingkungan pendidikan menurut Tirtarahardja dan 

La Sulo (2002:168) adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud lingkungan 

belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar 

terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Lingkungan belajar atau lingkungan pendidikan 

menurut Ki Hajar Dewantara mencakup tiga hal, yakni lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah atau kampus, dan lingkungan masyarakat.  

1. Lingkungan keluarga 

Menurut Hakim (2002:17), faktor lingkungan rumah atau keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang, 

dan faktor pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. 

Keadaan lingkungan keluarga yang sangat menentukan keberhasilan seseorang 

diantaranya adalah adanya hubungan yang harmonis diantara sesama anggota keluarga, 

tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi 

keluarga yang cukup, suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian 

yang besar dari orangtua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-

anaknya. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan tempat seseorang tumbuh dan 

berkembang menuju kedewasaan. Dalam keluarga seseorang untuk pertama kalinya 

belajar dan membentuk kepribadian dirinya. Keluarga yang harmonis dapat membimbing 

pendidikan anaknya sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. 

2. Lingkungan sekolah atau kampus 

Menurut Hakim (2002:18), kondisi lingkungan sekolah yang mempengaruhi kondisi 

belajar antara lain adanya guru yang baik dalam jumlah yang cukup memadai sesuai 
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dengan jumlah bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang cukup lengkap, 

gedung sekolah yang memenuhi persyaratan bagi berlangsungnya proses belajar yang 

baik, adanya teman yang baik, adanya keharmonisan hubungan diantara semua personil 

sekolah, adanya disiplin dan tata tertib yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. 

Lingkungan kampus merupakan lingkungan tempat terjadinya proses belajar mengajar 

antara mahasiswa dan dosen. Lingkungan kampus yang berkualitas, dengan sarana dan 

prasarana yang memadai dapat menghasilkan lulusan dengan prestasi belajar yang 

memuaskan. 

3. Lingkungan masyarakat 

Menurut Hakim (2002:19-20), lingkungan masyarakat dapat menunjang keberhasilan 

belajar diantaranya adalah lembaga-lembaga pendidikan non formal yang melaksanakan 

kursus-kursus tertentu, seperti bahasa asing, ketrampilan tertentu, bimbingan tes, kursus 

pelajaran tambahan yang menunjang keberhasilan belajar, sanggar majelis taklim, 

sanggar organisasi remaja masjid dan gereja, sanggar karang taruna. Lingkungan 

masyarakat merupakan lingkungan dimana seseorang tinggal (menetap).  

 

2.2.2.3 Perilaku belajar  

 Suwardjono (2004) menyatakan bahwa belajar di perguruan tinggi merupakan suatu 

pilihan startegic dalam mencapai tujuan individual seseorang. Perilaku belajar mahasiswa 

terhadap belajar sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan tujuan individual dan tujuan lembaga 

pendidikan dengan jelas. Kuliah merupakan ajang untuk mengaktualisasikan pemahaman 

mahasiswa dalam proses belajar secara mandiri.  

Setiap manusia yang lahir pasti memiliki kebiasaan sendiri-sendiri, sehingga banyak 

tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaannya tidak dapat disadari secara penuh. Menurut 

Burghardt dalam Syah (2005), kebiasaan timbul karena adanya proses penyusutan 
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kecenderungan respon dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Dalam proses 

belajar, kebiasaan ini meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena adanya 

proses penyusutan ini, maka muncul suatu pola tingkah laku baru yang relatif menetap dan 

otomatis. Kebiasaan belajar sendiri merupakan bagian dari perilaku manusia dan tidak dapat 

terpisahkan dari kegiatan yang di lakukan setiap harinya. 

Kebiasaan belajar merupakan kebiasaan yang dilakukan seseorang untuk belajar dan 

memahami materi-materi pelajaran atau kuliah yang dipelajarinya secara terus-menerus dan 

continue. Kebiasaan belajar tidak dapat dibentuk dalam waktu satu hari atau satu malam. 

Kebiasaan belajar perlu dikembangkan sedikit demi sedikit. Kebiasaan belajar yang baik 

dapat dikembangkan dengan beberapa cara antara lain : 

1. Menyusun rencana belajar 

Setiap siswa atau mahasiswa pasti memiliki keinginan agar belajarnya dapat berhasil 

dengan baik, untuk itu mereka berusaha sedapat mungkin menggerakkan segala daya 

yang ada agar berhasil mencapai tujuan. Rencana belajar besar manfaatnya dan menjadi 

keharusan bagi setiap siswa atau mahasiswa (Suryabrata, 2006 : 52). Manfaat rencana 

belajar yang baik menurut Hamalik (2007, 31-32 ) adalah menjadi pedoman dan 

penuntun dalam belajar serta menjadi pendorong dalam belajar, sehingga perbuatan 

belajar menjadi lebih teratur dan lebih sistematis. Program yang telah dibuat akan 

merangsang siswa untuk belajar. Selain itu, rencana belajar sebagai alat bantu dalam 

belajar yang akan membentu siswa untuk mengontrol, menilai, dan memeriksa sampai 

dimana tujuan belajar itu tercapai, sehingga menimbulkan usaha-usaha untuk 

memperbaiki cara belajarnya. 

2. Menyusun jadwal belajar 

Menyusun jadwal belajar pada umumnya adalah belajar sedikit demi sedikit tetapi 

konsisten. Hal ini lebih baik daripada belajar dengan materi banyak secara langsung. 
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Pada umumnya setiap mahasiswa menyediakan waktu untuk dua macam kegiatan, yaitu 

mengikuti kuliah dan praktik (kalau ada) di kampus serta belajar di luar kuliah dan 

praktikum. Seringkali mahasiswa hanya belajar pada saat akan ada quis dan ujian saja, 

sehingga kadang-kadang hasilnya jauh dari yang diharapkan, bahkan materi kuliah yang 

dipelajari dalam waktu semalam akan kurang bertahan dalam ingatan dibandingkan 

dengan jika dipelajari sedikit demi sedikit (Suryabrata, 2006 : 54). 

3. Penggunaan waktu belajar 

Penggunaan waktu belajar ada dua hal,  yaitu alokasi waktu untuk masing-masing materi 

kuliah dan waktu untuk menyiapkan dan mengulang materi kuliah. Penggunaan waktu 

ini untuk masing-masing mahasiswa akan memiliki perbedaan antara mahasiswa satu 

dengan yang lainnya.  

4. Disiplin belajar 

Disiplin belajar akan membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai cara belajar dan 

juga merupakan proses ke arah pembentukan watak yang baik. Cara belajar dapat 

dimiliki oleh siswa atau mahasiswa dengan latihan yang teratur dan sungguh-sungguh. 

Kalau cara belajar yang baik telah menjadi kebiasaan maka tidak ada lagi anjuran-

anjuran dari guru atau dosen yang harus selalu diperhatikan sewaktu belajar.  Dengan 

memiliki disiplin belajar yang baik, nanti akan memberikan hasil yang memuaskan pada 

setiap usaha belajar kita. Ilmu yang sedang dituntut dapat dimengerti dan dikuasai 

dengan sempurna serta ujian dapat dilalui dengan berhasil. 

 

2.3 Kompetensi Pendidikan Tinggi Akuntansi 

Dunia pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan jaman dari 

masa ke masa, tak terkecuali dunia pendidikan akuntansi. Pendidikan merupakan hal yang 

terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap 
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untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas 

dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga 

masyarakat yang baru bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di lingkungan 

masyarakat.  

Akuntansi menurut Suci (2008) adalah akuntansi adalah ilmu terapan, ilmu yang 

dipakai dalam praktik bisnis sehingga nuansa empiris praktisnya lebih dominan, akan tetapi 

untuk pengembangan sistem akuntansinya perlu pemahaman basis teorinya sehingga sistem 

akuntansi menjadi lebih bermanfaat bagi pemakai, mudah mengembangkannya, dan 

memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan praktik 

akuntansi itu sendiri. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang 

akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak 

berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Menurut keputusan 

menteri keuangan RI No. 476 KMK. 01 1991, akuntansi adalah proses pengumpulan, 

pencatatan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu 

kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang 

berguna untuk pengambilan keputusan.  

Menurut Riadi (dalam Cahyonowati, 2013), akuntansi mengandung dua hal. Pertama, 

akuntansi memberikan jasa, maksudnya masyarakat harus memanfaatkan sumber–sumber 

yang ada dengan bijaksana sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 

semakin baik sistem akuntansi yang mengukur dan melaporkan biaya penggunaan sumber 

daya tersebut, maka akan semakin baik juga keputusan yang di ambil untuk 

mengalokasikannya. Kedua, akuntansi menyediakan informasi keuangan yang bersifat 

kuantitatif yang di gunakan dalam kaitannya dengan evaluasi kualitatif dalam membuat 

perhitungan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan di masa lalu yang 

disediakan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi masa mendatang.  
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Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountans) dalam Baridwan 

(2004), akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi yang 

bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan 

hasil-hasilnya. Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial karena 

setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi.  

Pendidikan akuntansi harus menghasilkan akuntan profesional yang tentu sejalan 

dengan perkembangan kebutuhan akuntansi mendatang. Pendidikan tinggi akuntansi yang 

tidak menghasilkan seorang profesionalisme sebagai akuntan akan tidak laku di pasaran 

tenaga kerja. Proses belajar mengajar akuntansi melibatkan dosen dan mahasiswa. Perubahan 

tingkah laku mahasiswa diarahkan pada pemahaman konsep akuntansi yang mengantarkan 

mahasiswa berpikir sistematis, dan dosen dalam mengajar harus pandai mencari pendekatan 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat membantu mahasiswa dalam aktivitas belajarnya.  

Faktor - faktor yang berpengaruh pada pemahaman pendidikan akuntansi adalah 

kurangnya minat belajar mahasiswa, ketidak seriusannya mahasiswa dalam belajar, dan 

kurang memiliki keinginan yang kuat untuk belajar. Disinilah pentingnya kecerdasan 

emosional mahasiswa. Faktor tersebut dapat di hindari agar mahasiswa dapat menjadi lebih 

baik minat belajar dan keseriusan belajar untuk meningkatkan pemahaman akuntansi 

mahasiswa. Pemahaman akuntansi dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kecerdasan 

emosional mahasiswa seperti memberikan mata kuliah wajib untuk keperilakuan dalam 

belajar, dan mata kuliah tentang keberagamaan dalam belajar. Mata kuliah tersebut tidak 

hanya ada pada semester pendek saja, tetapi ada pada mata kuliah wajib. Adanya mata kuliah 

tersebut dapat membawa pengaruh mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman akuntansi 

menjadi lebih baik.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi akuntansi dalam 

dunia pendidikan adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat 
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keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Manfaat akuntansi dibidang 

pendidikan adalah guna mengembangkan pengetahuan tentang ilmu akuntansi dikalangan 

pelajar agar pelajar dapat menerapkan dan mengembangkan akuntansi di dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga dapat meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang 

akuntansi guna dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar untuk memberikan 

informasi laporan keuangan, baik laporan keuangan perusahaan maupun laporan keuangan 

negara pada saat kerja kelak.  

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Bab I Pasal I ayat (1) dikemukakan bahwa; Sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara. Keberhasilan tujuan pendidikan akan terwujud apabila proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran yang efektif dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal (Nana Sudjana, 2006).  

Menurut Accounting Education Change Comission (AECC) yang dibentuk di Amerika 

Serikat pendidikan akuntansi setidaknya harus dapat mempersiapkan peserta didik untuk 

memulai dan mengembangkan keanekaragaman karir profesional dalam bidang akuntansi. 

Untuk itu diperlukan tidak semata-mata pengetahuan bisnis dan akuntansi, tetapi juga 

penguasaan ketrampilan intelektual, interpersonal, dan komunikasi serta orientasi 

professional. The Institute of Chartered Accountants of Australia (ICCA) pernah mengadakan 

beberapa riset dan menemukan bahwa berbagai perusahaan, baik yang bergerak di bidang 

komersil, industri ataupun kantor publik, merekrut pekerja baru yang tidak hanya menguasai 

ketrampilan tehnis akuntansi tetapi juga memiliki ketrampilan interpersonal yang baik, 
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ketrampilan berkomunikasi secara tertulis dan verbal, serta mereka yang memiliki 

kepercayaan diri dan kemampuan presentasi personal yang memadai. 

Pada tahun 1993, ICAA mengelurkan satuan tugas khusus yaitu The Skill for The 

21st Century Task Force, untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan perubahan 

kebutuhan pada akuntan di abad ke-21. satuan tugas ini menemukan bahwa di abad 21 ini, 

akuntan yang dibutuhkan adalah yang memiliki kompetensi sebagai berikut: ketrampilan 

akuntansi, ketrampilan komunikasi, ketrampilan negosiasi, ketrampilan interpersonal, 

kemampuan intelektual, pengetahuan manajemen dan organisasi, atribut personal. Pada tahun 

1996, survey yang dilakukan oleh lembaga yang menemukan bahwa tiga ketrampilan yang 

paling dicari pada karyawan baru oleh kalangan pemberi kerja adalah komunikasi lisan, 

kemampuan antar pribadi, dan kemampuan bekerja dalam tim. 

Sedangkan berdasar buku pedoman akademik Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya (2007:66) lulusan akuntansi harus memiliki penguasaan dalam : 

A. Pengetahuan dan  pemahaman dalam disiplin akuntansi, dengan: 

1. Memahami dasar-dasar ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi. 

2. Memahami konsep, teori dan praktik akuntansi. 

3. Memahami pentingnya penelitian dan pengembangan terus menerus dalam disiplin 

akuntansi. 

4. Memahami dan menyadari bahwa akuntansi merupakan disiplin yang tidak bebas 

nilai dan bebas konteks. 

5. Memahami dan menyadari pentingnya pembelajaran yang berlangsung tiada henti 

(life-long learning). 

B. Ketrampilan intelektual, praktik dan manajerial, dengan: 

1. Menguasai metode pengembangan akuntansi. 

2. Menguasai metode penelitian akuntansi. 
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3. Mampu mengimplementasikan akuntansi dalam berbagai jenis organisasi. 

4. Mampu mengembangkan sistem (informasi) akuntansi. 

5. Mampu melaksanakan audit keuangan. 

6. Mampu dalam bidang perpajakan. 

7. Mampu memanfaatkan komputer, baik untuk keperluan penyelesaian masalah 

akuntansi maupun untuk  komunikasi dan akses internet. 

8. Mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungannya dan dapat bekerjasama 

dalam kerja kelompok (team work). 

9. Mampu memimpin tim kecil dalam aplikasi akuntansi secara sederhana. 

10. Mampu membuat proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

akuntansi. 

11. Mampu menulis laporan dan karya ilmiah. 

12. Mampu menyajikan dan mempresentasikan laporan dan karya ilmiah. 

13. Mampu memanfaatkan peluang pekerjaan di bidang akuntansi. 

14. Mampu bersaing secara nasional dan internasional. 

15. Mampu memakai bahasa lisan dan tertulis baik untuk bahasa Indonesia maupun 

bahasa Inggris. 

16. Mampu bersaing untuk studi lanjut. 

17. Mandiri untuk belajar lebih lanjut (mengembangkan diri) dan berfikir secara logis 

dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara 

profesional. 

C. Sikap dan perilaku moral sebagai profesional yang bermartabat, dengan: 

1. Menjadikan keridhoan Tuhan sebagai motivasi dalam bekerja. 

2. Menjunjung tinggi norma moral, norma hukum, norma sopan santun, dan etika 

profesi. 
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3. Mengembangkan kejujuran, kedisiplinan, keingintahuan, daya kritis, kepercayaan 

diri, kemandirian, kematangan emosi, kooperatif, dapat dipercaya, empatik dan 

spiritualistis. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan kerjanya. 

5. Mempunyai etos kerja yang tinggi dan melaksanakan usaha terbaiknya dalam setiap 

kegiatan. 

6. Mempunyai kesadaran untuk belajar dan berinovasi secara berkelanjutan.  

 
2.4 Penelitian Terdahulu 
 Dalam tinjauan empiris ini, dikutip hasil penelitian terdahulu yang mempunyai 

relevansi dan mendukung penelitian ini, yang terangkum dalam tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Terdahulu 

 
No. Nama Judul Variabel Alat 

Analisis 
Hasil 

1 Arini 
(2010) 

Pengaruh Tingkat 
Intelegensi dan 
Motivasi Belajar 
Terhadap Prestasi 
Akademik Siswa 
Kelas II SMA 
Negeri 99 Jakarta 

Intelegensi, 
Motivasi Belajar 
dan Prestasi 
Akademik 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Prestasi akademik dipengaruhi 
oleh tingkat intelegensi dan 
motivasi belajar baik secara 
parsial maupun simultan. 
Motivasi belajar berpengaruh 
secara dominan terhadap prestasi 
akademik dibandingkan dengan 
tingkat intelegensi siswa-siswi 

 

2 Uzliawati 
(2008) 

Analisis Motivasi 
Terhadap Prestasi 
Belajar Mahasiswa 
Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi 
Universitas XYZ 

Motivasi dan 
Prestasi Belajar 

Regresi 
Linear  

Motivasi belajar mempengaruhi 
Prestasi Belajar mahasiswa. 
Pengaruh yang diberikan cukup 
tinggi yaitu 64,9% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain 
diluar model. 
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No. Nama Judul Variabel Alat 
Analisis 

Hasil 

3 Sudarmanto 
(2007) 

Pengaruh 
Lingkungan 
Belajar dan Minat 
Belajar Terhadap 
Prestasi Belajar 
Akuntansi Siswa 
SMK Negeri 1 
Bandar Lampung 
Tahun Ajaran 
2006/2007 

Lingkungan 
Belajar, Minat 
Belajar dan 
Prestasi Belajar 
Akuntansi 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Prestasi belajar Akuntansi para 
siswa dipengaruhi oleh 
lingkungan belajar dan minat 
belajar siswa. Dan variabel 
lingkungan belajar sangat 
menentukan dan berpengaruh 
dominan terhadap prestasi 
belajar bila dibandingkan 
dengan minat belajar siswa-
siswi. 

 

4 Nurkholis 
(2006) 

Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi 
Prestasi Belajar 
Mata Pelajaran 
Ekonomi Pada 
Siswa Kelas VIII 
MTs.Nurussalam 
Tersono Kabupaten 
Batang 

Faktor intern, 
Faktor ekstern 
dan Prestasi 
Belajar  

Regresi 
Linear 
Berganda 

Ada 5 faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar 
secara signifikan yaitu 
kesehatan, minat dan motivasi 
(intrinsik), lingkungan keluarga 
dan lingkungan masyarakat 
(ekstrinsik). Dan pengaruh 
terbesar adalah dari faktor 
lingkungan keluarga. 

 

5 Faridah 
(2003) 

Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi 
Prestasi Belajar 
Dalam Mata Kuliah 
Akuntansi 
Keuangan 
Menengah (Studi 
Empiris Pada 
Mahasiswa 
Akuntansi PTS di 
Jawa Tengah) 

Kebiasaan 
Belajar, Ability 
and Effort, 
Intellectual 
Skill, Prestasi 
selain Akuntansi 
Keuangan 
Menengah, 
High-School 
Grade, College 
Grades dan 
Prestasi Belajar 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Keenam variabel bebas 
berpengaruh secara parsial dan 
simultan terhadap Prestasi 
Belajar. Dan variabel Intellectual 
Skill merupakan variabel yang 
berpengaruh dominan terhadap 
Prestasi Belajar mahasiswa. 

 

Arini (2010) dalam artikelnya menyimpulkan bahwa prestasi akademik dipengaruhi 

oleh tingkat intelegensi dan motivasi belajar baik secara parsial maupun simultan. Pada 
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artikel ini, Arini juga memperoleh bukti empiris bahwa motivasi belajar berpengaruh secara 

dominan terhadap prestasi akademik dibandingkan dengan tingkat intelegensi siswa-siswi. 

Penelitian dalam artikel ini, dilakukan pada 180 orang siswa-siswi kelas II SMA Negeri 99 

Jakarta, dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda karena variabel bebas lebih 

dari satu.  

Uzliawati (2008) dalam salah satu jurnalnya menyimpulkan bahwa Motivasi belajar 

mempengaruhi Prestasi Belajar mahasiswa. Pengaruh yang diberikan cukup tinggi yaitu 

64,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Penelitian ini dilakukan pada 

mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas XYZ dengan menggunakan alat 

analisis regresi linear sederhana. 

Sudarmanto (2007) juga melakukan penelitian terkait dengan variabel yang 

mempengaruhi prestasi belajar akuntansi. Dalam artikelnya, Sudarmanto menguji pengaruh 

variabel bebas Lingkungan Belajar dan Minat Belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa-siswi kelas XI di SMK Negeri 1 Bandar Lampung tahun 2006/2007. Dari 9 faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar berdasarkan pendapat Thabrany, Sudarmanto mengambil 2 

faktor seperti tersebut diatas. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel 

lingkungan belajar sangat menentukan dan berpengaruh dominan terhadap prestasi belajar 

bila dibandingkan dengan minat belajar siswa-siswi. 

Nurkholis (2006) dalam skripsi yang disusunnya juga meneliti mengenai pengaruh 

faktor intern dan faktor ekstern terhadap prestasi belajar Mata Pelajaran Ekonomi pada siswa 

kelas VIII MTs.Nurussalam Tersono Kabupaten Batang. Pada faktor intern ditemukan 3 

variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu kesehatan, minat dan motivasi. Sedangkan 

pada faktor ekstern, ditemukan dua variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

regresi linear berganda. 
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Faridah (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebiasaan belajar, Ability 

and Effort, intellectual skill, prestasi selain Akuntansi Keuangan Menengah, High-School 

Grade, dan College Grades berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial 

terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. 

Meskipun bukan merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan 

prestasi belajar mahasiswa, namun kebiasan belajar cukup berpengaruh secara signifikan. 

Sedangkan pengaruh terbesar yang menentukan capaian prestasi belajar mahasiswa adalah 

intellectual skill. 

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dan gabungan dari kelima penelitian di atas 

dalam hal pemilihan variabelnya.Objek yang diteliti sama dengan kelima penelitian di atas 

yaitu prestasi belajar mahasiswa, dan dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan prestasi 

belajar mahasiswa adalah prestasi belajar mahasiswa S1 Akuntansi tingkat akhir di 

Universitas Brawijaya (angkatan 2010). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga 

variabel bebas dari kelima penelitian sebelumnya yaitu motivasi belajar (dari variabel bebas 

paling berpengaruh pada penelitian terdahulu milik Arini dan Uzliawati), lingkungan belajar 

(dari variabel bebas paling berpengaruh pada penelitian terdahulu milik Sudarmanto dan 

Nurkholis), dan perilaku belajar (dari variabel bebas pada penelitian terdahulu milik Faridah). 
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