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ABSTRAK 
 
 

Pengaruh Jalur Masuk, Prioritas Pilihan pada saat Seleksi Penerimaan 
Mahasiswa Baru, dan Jurusan di Sekolah Menengah Atas  

terhadap Prestasi Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi  
(Studi pada Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang 

Angkatan 2007) 
 
 

Oleh: 
Ridoni Fardeni Harahap 

0710230164 
 
 

Dosen Pembimbing: 
Helmy Adam, SE., MSA., Ak., CPMA.  

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jalur masuk (X1), 
prioritas pilihan (X2), dan jurusan SMA atau sederajat (X3) terhadap prestasi 
mata kuliah kuantitatif akuntansi secara keseluruhan (Y). Selain itu, penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh jurusan SMA atau sederajat (X3) 
terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar (Y1), menengah (Y2), 
dan lanjutan (Y3).  

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya angkatan 2007 yang masih aktif dalam 
perkuliahan dan sedang menempuh Praktikum Auditing. Data penelitian ini 
diambil dari data primer melalui kuesioner dan data sekunder dari Bagian 
Akademik. Kuesioner yang disebar sebanyak 216 buah, namun hanya 138 yang 
sesuai dengan kriteria purposive sampling dan digunakan sebagai sampel. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi dalam menganalisis variabel-
variabelnya. 

Berdasarkan hasil uji regresi terhadap tiga variabel independen jalur masuk 
(X1), prioritas pilihan (X2), dan jurusan SMA atau sederajat (X3), hanya variabel 
jalur masuk (X1) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi mata kuliah 
akuntansi kuantitatif (Y) dengan toleransi signifikansi 5 %. Sedangkan hasil dari 
uji regresi pengaruh jurusan SMA atau sederajat (X3) terhadap prestasi mata 
kuliah kuantitatif akuntansi dasar (Y1), menengah (Y2), dan lanjutan (Y3), hanya 
prestasi mata kuliah akuntansi kuantitatif menengah (Y2) saja yang dipengaruhi 
oleh jurusan SMA atau sederajat (X3) dengan toleransi signifikansi sebesar 10%.  

 
 

Kata kunci : jalur masuk, prioritas pilihan, jurusan di SMA atau sederajat, prestasi 
mata kuliah kuantitatif akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
 

The Influence of University Recruitment’s Way, Subject Priority in New 
College Student Acceptance, and Concentration in Senior High School toward 

Academic Achievement in Quantitative Accounting Course 
(Study of Under Graduate Students of Accounting Department, Brawijaya 

University Malang Who Entering in The Years of 2007)  
 
 

By:  
Ridoni Fardeni Harahap 

0710230164 
 
 

 Academic Supervisor:  
Helmy Adam, SE., MSA., Ak., CPMA. 

 
 

The aim of this research is to reveal the influence of university recruitment’s 
way (X1), priority in choosing field of study (X2), concentration taken in senior 
high or equivalent school (X3) toward academic achievement in quantitative 
accounting (Y). Besides that, it also intends to disclose the influence of 
concentration taken in senior high or equivalent school toward academic 
achievement of quantitative basic accounting (Y1), intermediate accounting (Y2), 
and advance accounting (Y3).  

The population of the research is undergraduate students of the Department 
of Accouting, Faculty of Economy, University of Brawijaya, entering in 2007, still 
enlisted as active student, and is having auditing practice course. The data of the 
research is taken by using questionnaire as primary data and data from academic 
as the secondary data. The questionnaires given are 216 but only 138 which meet 
the criteria purposive sampling and are used as sample. This research uses 
regression analysis to analyze its variables. 
 Based on the result of regression analysis toward the three independent 
variables, university recruitment’s way (X1), priority in choosing field of study 
(X2), and concentration taken in Senior High School (X3,) only university 
recruitment’s way (X1) that has significant influence on the academic 
achievement in quantitative accounting wholly (Y) with 5% significance tolerance. 
Meanwhile, the result of regression analysis toward concentration taken in senior 
high or equivalent school (X3) shows that only academic achievement in 
quantitative intermediate accounting (Y2) that influenced by concentration taken 
in senior high or equivalent school (X3) with 10% significance tolerance. 
 
 
Key words: university recruitment’s way, priority in choosing field of study, 

concentration taken in senior high or equivalent school, academic 
achievement in quantitative accounting. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menumbuh-kembangkan sumber 

daya manusia (SDM) melalui kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan belajar-

mengajar tersebut diselenggarakan pada semua satuan dan jenjang pendidikan 

mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Dalam hal ini, peran perguruan tinggi 

semakin penting sejalan dengan era globalisasi yang sedang  berlangsung di 

Indonesia. Permintaaan tenaga kerja profesional dan mampu bersaing juga 

meningkat dengan pesat. Kebutuhan ini menuntut peran aktif perguruan tinggi 

dalam mencetak lulusan-lulusan yang berkompeten dibidangnya dan siap bersaing 

untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja tersebut. Oleh karena itu, perguruan 

tinggi harus mampu mengembangkan diri dan terus memperbaiki sistem 

pendidikan baik pada saat awal penyeleksian kandidat mahasiswa maupun pada 

proses belajar mengajar (Darobi, 2008). 

Universitas Brawijaya adalah salah satu dari sepuluh besar perguruan tinggi 

favorit di Indonesia (www.informasi-snptn.blogspot.com). Dalam rangka 

mempertahankan reputasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja tersebut, 

Universitas Brawijaya memiliki visi untuk menjadi universitas yang unggul dan 

memiliki standar internasional dan mampu ikut serta dalam pembangunan bangsa 

melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah 

satu misinya untuk menyelenggarakan proses pendidikan agar mahasiswa bisa 
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menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau professional serta 

memiliki kualitas dan kepribadian (Buku Pedoman Universitas Brawijaya, 

2007:7). 

Jurusan akuntansi adalah salah satu jurusan dari jalur IPS yang paling 

diminati di Universitas Brawijaya. Hal ini terlihat dari passing grade Akuntansi 

Brawijaya adalah 57, 3 % dan menempati urutan ke-16 dari seluruh jurusan IPS di 

perguruan-perguruan tinggi negeri di Indonesia (www.informasi-

snptn.blogspot.com). Tujuan dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi adalah 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi serta 

memiliki ketrampilan dasar riset untuk pengembangan ilmu akuntansi, mampu 

menerapkan ilmu akuntansi dalam praktek di bidang profesi akuntansi dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta mampu bersikap profesional, etis, dan 

religius (Buku Pedoman Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007:65). Oleh 

karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dan untuk mempertahankan 

reputasinya sebagai jurusan IPS terfavorit, Jurusan Akuntansi juga selalu 

berupaya dalam mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pendidikan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas mahasiswa lulusannya agar siap pakai dan 

mampu bersaing di dunia kerja nanti.  

Tolok ukur dari keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dapat dilihat dari segi keberhasilan dalam 

proses pembelajaran sehari-hari. Salah satu pengukur keberhasilan proses 

pembelajaran adalah prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah inti dari jurusan 

yang bersangkutan disamping mata kuliah lainnya. Sebagai jurusan yang 
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berhubungan dengan pembukuan, Akuntansi memilliki hubungan yang erat 

dengan perhitungan. Oleh karena itu, mata kuliah inti dari jurusan ini adalah mata 

kuliah kuantitatif akuntansi yang berhubungan dengan hitungan. Berdasarkan 

Buku Pedoman Fakultas Ekonomi (2007) mata kuliah ini dibagi dalam tiga 

tingkatan yaitu dasar, menengah, dan lanjutan. Tingkatan dasar terdiri dari  

Pengantar Akuntansi, Pengantar Akuntansi II, tingkatan menengah terdiri dari 

Perpajakan, Akuntansi Keuangan 1, Manajemen Keuangan, Akuntansi Keuangan 

II, Akuntansi Biaya, dan Akuntansi Manajemen, sedangkan tingkatan lanjutan 

terdiri dari Akuntansi Lanjutan dan Auditing II. 

Prestasi belajar menurut Tu’u (2004:75) adalah penguasaan pengetahuan 

atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata kuliah, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau nilai yang diberikan oleh dosen. Buku pedoman Universitas 

Brawijaya 2007-2008 menyebutkan bahwa prestasi mahasiswa diukur dengan 

menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara 

menentukan batas kelulusan melalui perbandingan skor yang diperoleh. Dengan 

sistem ini, prestasi mahasiswa dapat diukur dengan melihat Indeks Prestasi (IP) 

per semester maupun kumulatif yang merupakan rata-rata dari nilai per mata 

kuliah yang diakumulasikan menurut standar PAP kemudian dibagi dengan total 

sks yang ditempuh (Buku Pedoman Universitas Brawijaya, 2007:25). 

 Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar merupakan hal yang 

sangat penting untuk ditinjau dalam rangka meningkatkan prestasi mahasiswa. 

Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, Jurusan Akuntansi bisa lebih tepat 

sasaran dalam membuat strategi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa beserta 
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pengaplikasiannya. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi prestasi belajar 

mahasiswa. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri 

mahasiswa yang terdiri dari faktor biologis seperti usia, kematangan, dan 

kesehatan serta faktor psikologis seperti intelegensi, minat, motivasi, kelelahan, 

suasana hati, persiapan dan kebiasaan belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor-faktor yang bersumber dari luar diri mahasiswa yang terdiri dari faktor 

manusia seperti keluarga, sekolah maupun masyarakat dan juga faktor non-

manusia seperti alam dan lingkungan fisik (Suryabrata, 2002:233-244). Adapun 

menurut Schommer (1990) dalam Faridah (2003), perbedaan prestasi mahasiswa 

pada jurusan yang ditekuni sekarang juga dipengaruhi oleh eksposur/pengalaman 

terhadap kemampuan atau keahlian yang bersangkutan pada level pendidikan 

yang telah ditempuh sebelumnya.  

Beberapa faktor internal yang telah disebutkan di atas yaitu faktor 

intelegensi, minat, bakat, dan motivasi yang termasuk dalam faktor psikologis 

serta eksposur terhadap jurusan yang ditekuni akan diinvestigasi dalam penelitian 

ini. Faktor-faktor tersebut sudah sering diteliti namun dalam penelitian ini proksi 

atau pengukuran dari faktor-faktor tersebut akan berbeda karena berada di dalam 

lingkup negara Indonesia sehingga lebih bernuansa lokal. Faktor-faktor tersebut 

dilihat dari latar belakang mahasiswa pada saat akan memasuki perguruan tinggi 

di Indonesia. Tingkat intelegensi dilihat dari keketatan seleksi masuk yang diukur 

dari jalur yang diikuti mahasiswa pada saat awal penerimaan mahasiswa baru. 

Minat, bakat, dan motivasi dilihat dari prioritas pilihan pada saat penerimaan awal 
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mahasiswa. Tingkat eksposur terhadap jurusan yang bersangkutan dilihat dari 

jurusan mahasiswa pada saat di sekolah menengah dan sederajat. Sehingga proses 

penyeleksian mahasiswa baru oleh Jurusan sebaiknya lebih fokus pada sisi latar 

belakang calon mahasiswa ini. Dengan berbekal mahasiswa yang telah terseleksi 

dengan baik, proses pembelajaran sehari-hari juga akan lebih efektif dan efisien. 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya setiap tahunnya 

menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui dua jalur 

kelompok besar yaitu reguler dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 

atau sekarang berganti nama menjasi SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri) dan juga jalur Non-reguler yang terdiri dari PSB 

(Penjaringan Siswa Berprestasi), SPMK (Seleksi Program Minat Kemampuan), 

SPKS (Seleksi Program Kemitraan Sekolah), SPKD (Seleksi Program Kemitraan 

Daerah), dan lain sebagainya (Buku Pedoman Universitas Brawijaya, 2007:12). 

Jalur masuk ini, masing-masing memiliki kriteria tersendiri dalam menyeleksi 

calon mahasiswa yang akan masuk yaitu dari ketat sampai kurang ketat. Dalam 

penelitian ini, jalur masuk inilah yang akan digunakan sebagai pengukur tingkat 

kemapuan calon mahasiswa dalam bersaing untuk memasuki Universitas 

Brawijaya Malang.  

Beberapa contoh jalur masuk adalah SPMB/SNMPTN dan SPMK. 

SPMB/SNMPTN dan SPMK merupakan jalur penyumbang terbesar dari jumlah 

mahasiswa di Universitas Brawijaya. Mahasiswa yang masuk melalui 

SPMB/SNMPTN dinilai memiliki tingkat intelegensi yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan SPMK. Hal ini dilihat dari perbandingan antara mahasiswa 
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yang bisa masuk dan diterima dengan peminatnya yaitu kurang lebih 25% pada 

tahun 2009 (www.tvone.com) bahkan mencapai 20% pada tahun 2010 

(www.snptn.wordpress.com) untuk SPMB/SNMPTN dan 65% untuk SPMK pada 

tiap tahunnya. Hal ini berarti dalam SPMB/SNMPTN, satu peserta harus bisa 

menang bersaing dengan empat orang pada tahun 2009 dan satu banding lima 

orang untuk tahun 2010 sedangkan SPMK adalah 13 berbanding dengan 20 orang.  

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jalur masuk SPMB/SNMPTN 

lebih ketat dibanding dengan SPMK. Oleh karena itu, calon mahasiswa yang akan 

mengikuti SPMB/SNMPTN haruslah memiliki intelegensi dan strategi yang tinggi 

dalam bersaing menjadi minoritas yang lolos SPMB/SNMPTN. Kenyataannya, 

dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari prestasi mahasiswa yang diukur 

berdasarkan nilai huruf yang dapat dikonversikan menjadi nilai angka (IP) dari 

jalur masuk SPMB/SNMPTN tidak selalu dapat mengungguli mahasiswa yang 

masuk melalui SPMK. Berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin membuktikan 

kebenaran dari asumsi bahwa perbedaan jalur masuk sebagai pengukur intelegensi 

mahasiswa berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang.  

Saat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur-jalur masuk 

yang telah disebutkan di atas, mahasiswa diharuskan untuk mengisi prioritas 

dimana nantinya dia akan diprioritaskan terlebih dahulu. Contohnya adalah dalam 

jalur SPMB/SNMPTN dan SPMK. Ujian pada SPMB/SNMPTN terdiri dari tiga 

kelompok, yaitu IPA, IPS, dan IPC. Untuk ujian kelompok IPA dan IPS hanya 
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memiliki dua alternatif pilihan program studi atau jurusan yang dapat dipilih oleh 

mahasiswa, sedangkan untuk IPC memiliki tiga alternatif pilihan 

(www.snmptn.com). Contoh lain adalah pada SPMK yang hanya terdiri dari dua 

alternatif pilihan yang terbatas pada program studi dalam satu fakultas dan hanya 

terbagi dalam dua kelompok yaitu IPA dan IPS (www.ub.ac.id). 

Prioritas pilihan saat penerimaan mahasiswa baru dapat menggambarkan 

minat, motivasi, dan keinginan mahasiswa untuk masuk ke jurusan yang 

bersangkutan. Prioritas pilihan ini dapat memengaruhi prestasi mahasiswa 

tersebut. Jika jurusan itu dipilih pada pilihan pertama, maka keinginan atau minat 

utama dari mahasiswa tersebut adalah jurusan yang bersangkutan. Sedangkan 

pilihan kedua adalah pilihan prioritas minat kedua sebagai cadangan jika pilihan 

pertama tidak tercapai, demikian pula pilihan ketiga merupakan pilihan terakhir 

jika pilihan satu dan dua tidak tercapai.  

Melalui prioritas pada saat seleksi penerimaan mahasiswa inilah minat dan 

motivasi mahasiswa dalam memilih Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya diukur. Pada kenyataannya, prioritas pilihan tersebut tidak 

selalu dapat mencerminkan minat mahasiswa karena ada faktor-faktor lain yang 

membuat mahasiswa tersebut menentukan prioritas sedemikian rupa. Oleh karena 

itu, melalui penelitian ini penulis ingin menganalisis pengaruh prioritas pilihan 

pada saat penyeleksian mahasiswa baru terhadap prestasi matakuliah kuantitatif 

akuntansi mahasiswa yang bersangkutan dengan jurusan yang dipilihnya. 
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Jurusan Akuntansi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang 

sebenarnya diperuntukkan untuk siswa-siswi SMA atau sederajat dari jurusan 

Ilmu Pendidikan Sosial (IPS). Namun pada kenyataan, tidak sedikit siswa-siswi 

dari jurusan eksak/IPA yang juga masuk dalam jurusan ini karena diterima dalam 

seleksi penerimaan mahasiswa baru baik dari SPMB/SNMPTN, SPMK maupun 

jalur lain yang juga memiliki prestasi yang baik dan tidak kalah dengan 

mahasiswa dari jurusan sosial. Beberapa penelitain sebelumnya berkaitan dengan 

masalah ini diantaranya adalah Smith (1968) dalam Faridah (2003) 

mengungkapkan bahwa akuntansi/bookkeeping yang diperoleh di sekolah lanjutan 

secara positif akan memengaruhi prestasi mahasiswa di perguruan tinggi dalam 

akuntansi dasar. Berkebalikan dengan penelian Smith, Djamhuri (1993:38) dalam 

Andarini (2008:13) mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan keberhasilan 

yang didasarkan atas perbedaan jurusan di SLTA.  

Penelitian lainnya adalah penelitian oleh Baldwin dan Howe (1982); Doran 

et al (1991) dan Mitchel (1985) yang menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak 

memiliki pengetahuan akuntansi pada level pendidikan sebelumnya mempunyai 

kinerja/prestasi yang kurang baik bila dibandingkan dengan yang memiliki 

pengetahuan akuntansi sebelumnya, namun mereka akan mengalami kemajuan 

menggungguli mahasiswa seangkatannya pada level mata kuliah berikutnya. Oleh 

karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis pengaruh asal 

jurusan mahasiswa di SMA ataupun sederajat terhadap prestasi mata kuliah 

kuantitatif akuntansi. 
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Berdasarkan pemaparan tentang ketiga faktor yang memengaruhi prestasi 

mahasiswa di atas dan juga berdasar atas penelitian-penelitian sebelumnya, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam skripsi dengan 

judul:  “PENGARUH JALUR MASUK, PRIORITAS PILIHAN PADA SAAT 

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU, DAN JURUSAN DI 

SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP PRESTASI MATA KULIAH 

KUANTITATIF AKUNTANSI (Studi pada Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2007)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah jalur masuk berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa dalam mata 

kuliah kuantitatif akuntansi? 

2. Apakah prioritas pilihan pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru 

berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif 

akuntansi? 

3. Apakah jurusan mahasiswa di SMA atau sederajat berpengaruh terhadap 

prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi?  

4. Apakah jurusan mahasiswa di SMA atau sederajat masing-masing 

berpengaruh terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar, 

menengah, dan lanjutan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat penting agar tujuan utama dari penelitian ini bisa 

tercapai dan agar permasalahan tidak meluas. Oleh karena itu, penulis membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 angkatan 2007 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang sedang 

menempuh praktikum auditing dan lulus SMA atau sederajat pada tahun 

2007.  

2. Prestasi mata kuliah yang akan diteliti oleh penulis hanya mata kuliah 

kuantitatif inti dari Jurusan Akuntansi. Mata Kuliah ini terdiri dari mata 

kuliah Pengantar Akuntansi, Pengantar Akuntansi II, Perpajakan, 

Akuntansi Keuangan 1, Akuntansi Keuangan II, Manajemen Keuangan, 

Akuntansi Biaya, Akutansi Manajemen, Akuntansi Lanjutan dan Auditing 

II.  

3. Khusus untuk menguji jurusan masuk, prestasi mata kuliah ini akan dibagi 

dalam tiga tingkatan yaitu dasar, menengah, dan lanjutan. Tingkatan dasar 

terdiri dari  Pengantar Akuntansi, Pengantar Akuntansi II, tingkatan 

menengah terdiri dari Perpajakan, Akuntansi Keuangan 1, Akuntansi 

Keuangan II, Manajemen Keuangan, Akuntansi Biaya, dan Akutansi 

Manajemen, sedangkan tingkatan lanjutan terdiri dari Akuntansi Lanjutan 

dan Auditing II. 
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4. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel pada populasi.  

5. Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi mata kuliah kuantitatif inti dari 

Jurusan Akuntansi yang diangkat dalam penelitian ini adalah hanya faktor 

psikologis yang terdiri dari faktor intelegensi, minat, bakat, dan motivasi, 

serta eksposur/pengalaman terhadap jurusan yang bersangkutan pada saat 

di SMA atau sederajat. 

6. Faktor intelegensi diukur dari keketatan seleksi penerimaan mahasiswa 

baru yang tercermin pada jalur penerimaan mahasiswa. Minat dan 

motivasi diukur dari prioritas pilihan pada saat seleksi masuk perguruan 

tinggi. Minat, bakat dan eksposur/pengalaman terhadap akuntansi diukur 

dari jurusan pada saat SMA dan sederajat.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di 

atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh jalur masuk terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi. 

2. Menganalisis pengaruh prioritas pilihan pada saat seleksi penerimaan 

mahasiswa baru terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi. 

3. Menganalisis pengaruh jurusan mahasiswa di SMA atau sederajat terhadap 

prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi.  

4. Menganalisis pengaruh jurusan mahasiswa di SMA atau sederajat masing-

masing terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar, menengah, 

dan lanjutan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, yaitu pengaruh jalur masuk, prioritas pilihan 

pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan asal jurusan di sekolah 

menengah dan sederajat terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi.  

b. Sebagai tambahan informasi dan referensi bacaan bagi mahasiswa yang 

akan melakukan penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan kepada Jurusan Akuntansi atau instansi pendidikan 

lain mengenai pengaruh jalur masuk, prioritas pilihan pada saat seleksi 

penerimaan mahasiswa baru, dan asal jurusan di SMA atau sederajat terhadap 

prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi. Agar nantinya Jurusan Akuntansi 

ataupun instansi pendidikan lain dapat menyeleksi calon mahasiswa baru 

secara lebih efektif dan efisien untuk memperoleh lulusan yang lebih 

berkualitas. 



13 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Belajar memiliki banyak definisi dan pengertian. Diantaranya adalah 

menurut Slavin (2000:143) dalam Wikipedia Bahasa Indonesia (2010), belajar 

merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku 

sebagai hasil dari latihan atau pengalaman yang diperkuat. Adapun menurut 

Slameto (2003) yang dimaksud belajar adalah “Suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru yang secara 

keseluruhan, sebagai akibat dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam 

lingkungannya” 

Sejalan dengan yang diungkapakan oleh Slavin dan Slameto, Sudirman 

(1996) dalam Andarini (2008:14) dengan konteks yang lebih luas, menyebutkan 

bahwa: 

Inti belajar adalah berubah. Belajar berarti usaha untuk mengubah tingkah 
laku. Jadi, belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu 
yang belajar, perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan pemahaman ilmu 
pengetahuan tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, 
pengertian harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. 

 
Berdasarkan pengertian-pengertian belajar di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah sutu proses aktivitas yang sangat erat kaitannya dengan 

usaha untuk mencapai suatu perubahan baik dalam segi mental dan tingkah laku. 

Dengan kata lain, belajar adalah suatu proses dan aktivitas perilaku fisik dan 
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mental dalam interaksi aktif dengan lingkungannya untuk menuju suatu 

perubahan dan perkembangan pribadi manusia baik dalam hal ilmu pengetahuan, 

kecakapan, sikap, watak, minat, dan penyesuaian diri. 

2.1.2 Belajar di Perguruan Tinggi 

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Mengah Atas atau sederajat, 

tidak semua siswa melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Beberapa di antara mereka 

ada yang langsung mencari pekerjaan, ada yang mengikuti kursus-kursus singkat 

untuk menambah keterampilan dan skill, namun ada pula yang menganggur 

karena tidak ada dana untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun mengikuti 

kursus-kursus (Zarfiel, 2006:13). Mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang 

perguruan tinggi pun memiliki alasan atau tujuan yang tidak selalu sama. Di 

antara alasan-alasan tersebut adalah untuk mempersiapkan diri dalam mencapai 

karier yang diinginkan, betul-betul berminat pada pengetahuan yang 

bersangkutan, terpaksa karena dituntut lingkungan, bertuajuan hanya ingin 

merasakan menjadi mahasisawa dan lain sebagainya (Jean Wright (1982) dalam 

Zarfiel, 2006: 13-14). 

Oleh karena itu, masuk ke perguruan tinggi merupakan suatu pilihan 

strategis dalam mencapai tujuan individual seseorang. Kesadaran akan adanya 

tujuan individual dan tujuan lembaga pendidikan yang jelas sangat memengaruhi 

semangat, cara belajar, dan sikap mahasiswa terhadap belajar di perguruan tinggi. 

Belajar merupakan hak dari setiap orang, namun kegiatan belajar di perguruan 

tinggi merupakan suatu hak istimewa yang hanya dimiliki oleh seseorang karena 

mereka dapat memenuhi syarat-syarat untuk memasuki perguruan tinggi tersebut. 
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Hak istimewa yang melekat pada diri seseorang tersebut tidak hanya dalam 

bentuk sarana fisik dan sumber daya manusia yang ada, namun juga pengakuan 

secara formal bahwa mereka telah menjalani kegiatan belajar dan pelatihan 

tertentu yang merupakan jenjang di bawah perguruan tinggi. Atau dengan kata 

lain mereka telah menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau 

sederajat.  

Berdasar atas pengakuan tersebut, diharapkan seseorang telah mengalami 

proses belajar secara formal sehingga memiliki pengetahuan, wawasan, 

keterampilan, perilaku, dan keperibadian yang sesuai dengan visi-misi perguruan 

tinggi yang mereka masuki. Seiring dengan adanya harapan tersebut, seseorang 

yang memiliki hak istimewa untuk masuk ke perguruan tinggi dituntut untuk 

berbuat atau bertindak lebih dari mereka yang tidak memiliki hak istimewa. 

Mereka yang memiliki hak istimewa tersebut dituntut tidak hanya memiliki 

keterampilan teknis yang bagus, namun juga memiliki daya dan kerangka fikir 

yang luas, sikap mental yang baik, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi 

masalah-masalah di dunia nyata dan di masyarakat (Suwardjono, 2004).  

Belajar di perguruan tinggi tentunya sangat berbeda dengan cara belajar di 

sekolah menengah umum. Sistem belajarnya pun sangat berbeda dengan sistem 

belajar yang harus digunakan di sekolah menengah atas. Pada perguruan tinggi 

dikenal adanya istilah kuliah yang merupakan salah satu bentuk unit kegiatan 

belajar-mengajar atau interaksi antara dosen, mahasiswa dan 

pengetahuan/keterampilan (Suwardjono, 2004). Kuliah hanya merupakan salah 

satu sumber pengetahuan dari kegiatan belajar, sedangkan sumber pengetahuan 
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dari kegiatan belajar di perguruan tinggi dapat dicari dan dilakukan dengan 

membaca buku, melakukan penelitian, ataupun melakukan diskusi secara mandiri 

tanpa tatap muka dengan dosen.  Oleh karena itu, dalam perkulihan juga dikenal 

adanya Sistem Kredit Semester (SKS). Dimana menurut Buku Pedomanan 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2007:14):  

a. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem yang 
menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan saruan kredit 
semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban 
kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan 
program. 

b. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah 
secara kuantitatif. 

c. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16-19 
minggu kegiatan terjadual lainnya berikut kegiatan iringannya 
termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian. 
 

Adapun nilai satu satuan kredit semester perkuliahan ini ditentukan 

berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan mahasiswa per 

minggu. Keseluruhan kegiatan tersebut setara dengan lima puluh menit aktivitas 

tatap muka terjadual dengan dosen dalam bentuk kuliah, enam puluh menit 

kegiatan akademik terstruktur yang tidak terjadual seperti tugas dan pekerjaan 

rumah, serta enam puluh menit kegiatan akademik mandiri seperti membaca buku 

atau referensi untuk memperdalam dan mempersiapkan materi perkuliahan.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa belajar di perguruan 

tinggi memang sangat berbeda dengan belajar di sekolah menengah karena 

memerlukan kemandirian dan kedisiplinan pribadi. Setiap peserta kuliah dituntut 

aktif berpartisipasi tidak hanya datang untuk mencatat bahan kuliah, tetapi juga 

untuk berlatih, membaca buku atau referensi, dan berdiskusi dalam rangka 

memahami materi yang diajarkan.  
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2.2 Prestasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar berasal dari Bahasa Belanda yaitu prestasi yang berarti 

hasil usaha (Arifin (1990) dalam Faridah, 2008:8).  Sejalan dengan Arifin, Winkel 

dalam Kristina (2009:17) juga mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah suatu 

bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai oleh seseorang setelah memperoleh 

pengalaman belajar atau memperoleh sesuatu. Sedangkan menurut Tu’u (2004:75) 

prestasi belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau nilai yang diberikan oleh pengajar. Adapun menurut Poerwanto dalam 

Kristina (2008:16) prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh seseorang 

dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam daftar nilai per periode 

atau dalam tingkat sekolah disebut dengan rapor. 

Menurut Arifin (1990) dalam Faridah (2008:8) prestasi belajar memiliki 

lima fungsi yaitu sebagai berikut. Fungsi pertama adalah prestasi belajar sebagai 

indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dikuasai oleh anak didik. 

Kedua adalah prestasi belajar sebagai lambang pemusatan rasa keingin tahuan. 

Ketiga adalah prestasi belajar juga sebagai bahan informasi dan umpan balik 

dalam mendorong anak didik untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Keempat 

adalah prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari institusi 

pendidikan. Indikator intern adalah prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

produktivitas suatu institusi pendidikan, sedangkan indikator ekstern menjadikan 

prestasi belajar sebagai indikator kesuksesan peserta didik di masyarakat. Yang 
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terakhir prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap dan 

kecerdasan peserta didik. 

Berdasarkan pengertian-pengertian dan fungsi prestasi belajar di atas dapat 

diambil pemahaman bahwa prestasi belajar adalah suatu hasil atau pencapaian 

dari keberhasilan penguasaan pengetahuan atau keterampilan seseorang setelah 

memperoleh pengalaman belajar yang lazimnya digunakan sebagai idikator dari 

keberhasilan suatu institusi pendidikan baik dari dalam institusi itu sendiri 

maupun dari sisi anak didiknya. 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Ridwan (2008) untuk mencapai prestasi belajar seperti yang 

diharapkan, perlu diperhatikan beberapa faktor yang memengaruhi prestasi 

belajar. Banyak faktor yang memengaruhi prestasi belajar. Faktor-faktor tersebut 

dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu faktor internal (faktor dari dalam diri 

mahasiswa) dan faktor eksternal (faktor dari luar mahasiswa). Faktor internal 

terdiri atas faktor jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, 

faktor psikologis yang meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, 

kematangan, dan pesiapan, serta faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal 

terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat 

(Slameto 2003: 54-72). Suryabrata (2002:233-234) mengelompokkan lagi faktor-

faktor eksternal dalam dua kelompok besar yaitu faktor manusia, baik dari 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat, serta faktor non manusia, seperti alam dan 

lingkungan fisik. Adapun berkut ini akan dibahas mengenai salah satu dari faktor 
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internal yaitu faktor psikologis yang terdiri atas faktor intelegensi, minat, bakat, 

dan motivasi yang merupakan beberapa fokus dari penelitian ini.  

2.2.2.1 Kecerdasan/Intelegensi 

Stenberg dan Slater (1982) dalam Wikipedia mendefinisikan kecerdasan 

sebagai tindakan atau pemikiran yang bertujuan dan adaptif. Kecerdasan ialah 

istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup 

sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan 

masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. 

Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh 

individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang 

biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ 

merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia 

kronologis.  

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan tersebut 

sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya intelegensi yang normal yang selalu 

menunjuakkan kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. 

Adakalanya perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang bebeda 

antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang individu pada 

usia tertentu sudah memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan teman sebayanya (Kristina 2009:18). Semakin tinggi kemampuan 

intelegensi seseorang siswa atau mahasiswa maka semakin besar peluangnya 

untuk meraih sukses (Muhibbin 1999:135). Begitupula menurut Slameto 
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(1995:56) yang mengatakan bahwa “tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih 

berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah”.  

Berdasarkan atas uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

intelegensi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap cepat 

atau lambatnya seseorang individu dalam menguasai dan menyerap suatu ilmu 

pengetahuan yang nantinya juga akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa di perguruan tinggi.  

2.2.2.2 Minat 

Istilah minat terkait erat denagan motivasi. Banyak ahli psikologi yang 

menyebutkan bahwa minat merupakan aspek penting motivasi yang memengaruhi 

perhatian, belajar, berfikir dan berprestasi (Schunk (1996) dalam Prianto, 

2006:56). Selain itu menurut Mappiare (1982) dalam Prianto (2006:56) 

berpendapat lain bahwa minat terkait erat dengan cita-cita yang merupakan 

perwujudan dari minat dalam hubungannya dengan masa depan. Lebih lanjut 

Mappiare menjelaskan bahwa hal yang membedakan minat dan cita-cita adalah 

dimana minat merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran 

antara perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut kecenderungan lainnya 

yang mengarahkan seseorang kepada suatu pilihan tertentu. Sedangkan cita-cita 

merupakan perwujudan dari minat, dalam hubunganya dengan masa depan terkait 

dengan menentukan pilihan terhadap pendidikan, karir, teman hidup dan lain 

sebagainnya yang perlu direncanakan oleh seseorang. Oleh karena itu, minat 

sangatlah penting untuk menentukan pilihan dan untuk mewujudkan cita-cita 

dalam segala aspek kehidupan termasuk prestasi belajar. 
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Menurut Tu’u (2004:79-78), minat adalah kecenderungan yang besar 

terhadap sesuatu. Seseorang yang telah mempunyai minat terhadap satu pelajaran 

atau mata kuliah tertentu cenderung untuk memperhatikannya dengan baik. Minat 

dan perhatian yang tinggi itu akan memberi dampak yang baik terhadap prestasi 

belajar seseorang. Menurut Slameto (2003:57), minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Lebih lanjut lagi 

menurut Slameto (2003:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Kegiatan yang 

diminati  tersebut diperhatikan terus-menerus dengan disertai rasa senang 

sehingga diperoleh kepuasan.  

Menurut Syah (2003:136), minat merupakan kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang 

mahasiswa yang memilih suatu jurusan dalam perguruan tinggi dengan penuh 

minat dan yang mempelajari bahan kuliah dengan penuh minat akan memperoleh 

hasil atau prestasi yang lebih optimal dibandingkan mereka yang tidak atau 

kurang mempunyai minat dalam jurusan atau dalam mempelajari bahan kuliah 

yang sama. Menurut Dalyono (1997:55), minat yang besar terhadap sesuatu 

merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai benda atau tujuan yang 

diminati itu. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang 

tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah.  

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa minat sangat 

memengaruhi prestasi belajar. Minat merupakan suatu kecenderungan dan 

keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu diiringi dengan usaha sehingga 
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dapat mencapai tujuan dan dapat mewujudkan cita-cita yang diharapkan. Dengan 

demikian, adanya minat dari seseorang untuk memasuki suatu jurusan akan 

membuat orang tersebut lebih termotivasi untuk belajar dan menghasilkan suatu 

prestasi yang di inginkannya. 

2.2.2.3 Motivasi 

Motivasi atau yang sering juga disebut dengan “motif” menurut Tu’u 

(2004) adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu. Motivasi selalu 

mendasari dan memengaruhi setiap usaha serta kegiatan seseorang untuk 

mencapai tujuan yang diinginkannya. Adapun menurut Dalyono (1997:55)  

motivasi merupakan daya pendorong untuk melakukan sesuatu. Sejalan dengan 

yang lainnya, Syah (2003:137) menyatakan bahwa motivasi merupakan kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, 

ada tidaknya motivasi dalam kegiatan belajar mengajar ataupun memilih sesuatu 

akan menimbulkan semangat dan daya lebih untuk mencapai prestasi dalam 

kegiatan atau sesuatu yang sudah dipilih tersebut. 

Menurut Sudrajat (2008) motivasi dapat diartikan sebagai suatu kekuatan 

atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan 

entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari 

dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu 

(motivasi ekstrinsik). Dalam dunia pendidikan motivasi yang berasal dari dalam 

diri seseorang (intrinsik) cenderung akan lebih memberikan hasil positif dalam 

proses belajar dan meraih prestasi yang baik (Zakianto dan Ail-Nafs, 2006:75). 

Namun begitu, motivasi ekstrinsik juga tidak kalah penting meskipun sebenarnya 
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tidak terlalu baik untuk selalu dijadikan pegangan karena motivasi ini akan terlalu 

tergantung pada lingkungan yang seringkali berubah-ubah. 

Berdasar atas penjabaran di atas, dapat diambil pemahaman mengenai 

pengertian motivasi yaitu sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk 

melakuakan sesuatu baik yang berasal dari diri sendiri (motivasi intrik) maupun 

yang datang dari luar (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki 

individu akan banyak menentukan kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik 

dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.  

2.2.2.4 Bakat 

Berikut merupakan difinisi-difinisi bakat menurut beberapa ahli psikologi 

yang diambil dari www.wikipedia.com. Menurut Crow dan Crow bakat 

merupakan kualitas yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkat yang beragam. 

Disamping itu, William B. Michael menyatakan bahwa bakat adalah kapasitas 

seseorang dalam melakukan tugas yang sedikit sekali dipengaruhi atau tergantung 

dari latihan. Menurut Brigham bakat adalah  kondisi, kualitas, atau sekumpulan 

kualitas yang dititikberatkan pada apa yang dapat dilakukan individu (segi 

performance/kinerja) setelah individu mendapat latihan. Adapun Woodworth dan 

Marquis menjelaskan bahwa bakat adalah prestasi yang dapat diramalkan dan 

dapat diukur melalui tes khusus. Sedangkan Guilford berpendapat bahwa bakat 

adalah kemampuan kinerja yang mencakup dimensi perseptual, dimensi 

psikomotor, dan dimensi intelektual. 

Dilihat dari pendapat-pendapat para ahli di atas pengertian bakat adalah 

suatu potensi, kualitas, atau kapasitas seseorang dalam suatu hal yang 
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memengaruhi prestasi atau keberhasilan seseorang dalam suatu hal tersebut. Hal 

ini diperkuat oleh Kartono (1995:2) dalam Kristina (2009:19) yang menyatakan 

bahwa “bakat adalah potensi atau kemampuan kalau diberikan kesempatan untuk 

dikembangkan melalui belajar akan jadi kecakapan yang nyata”. Oleh karena itu, 

bakat yang merupakan kemampuan, potensi, kualitas, atau kapasitas seseorang 

bisa berkembang sangat pesat  jika hal itu terus diasah melalui kegiatan belajar 

atau pelatihan-pelatihan.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa 

bakat adalah suatu kemampuan, kapasitas, kualitas, dan potensi dasar dari 

seseorang terhadap bidang tertentu. Karena memiliki kemampuan atau potensi 

dasar, kemampuan seseorang tersebut pastinya juga akan lebih cepat berkembang 

jika dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki bakat tersebut. Begitu 

juga orang yang memiliki bakat dalam suatu jurusan tertentu juga akan lebih cepat 

dalam menguasai materi jika dibandingakan dengan orang yang tidak memiliki 

bakat tersebut. 

2.2.3 Eksposur terhadap Ilmu Pengetahuan yang Ditekuni Sekarang pada 

Tingkat Pendidikan yang telah Dijalani Sebelumnya 

Eksposur terhadap ilmu pengetahuan yang ditekuni sekarang pada tingkat 

pendidikan yang telah dijalani sebelumnya berarti banyaknya pengalaman atau 

banyaknya waktu/lamanya waktu yang digunakan untuk mempelajari atau 

mengenal ataupun berinteraksi dengan ilmu pengetahuan yang ditekuni sekarang 

pada level atau tingkat pendidikan yang telah dijalani sebelumnya. Dalam 
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penelitian ini, tingkat pendidikan sebelumnya adalah tingkat pendidikan SMA 

atau sederajat.  

Beberapa penelitain sebelumnya berkaitan dengan masalah ini diantaranya 

adalah penelitian Welsh, Anderson, dan Harris (1982) dalam Faridah (2003) yang 

menemukan bahwa perbedaan prestasi matematika secara substansial akan 

menjelaskan perbedaan pengalaman dalam matematika karena dalam 

kenyataannya, siswa yang sering berlatih soal-soal matematika memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam bidang matematika. Hal ini karena mereka 

lebih mengetahui atau lebih berpengalaman dalam mengatasi masalah saat 

menyelesaikan soal matematika.  

Adapun Smith (1968) dalam Faridah (2003) mengungkapkan bahwa 

akuntansi/bookkeeping yang diperoleh di sekolah lanjutan secara positif akan 

memengaruhi prestasi mahasiswa di perguruan tinggi dalam akuntansi dasar. 

Berkebalikan dengan Smith, Baldwin dan Howe (1982); Doran et al (1991) dan 

Mitchel (1985) menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak memiliki pengetahuan 

akuntansi pada level pendidikan sebelumnya mempunyai kinerja/prestasi yang 

kurang baik bila dibandingkan dengan yang memiliki pengetahuan akuntansi 

sebelumnya, namun mereka akan mengalami kemajuan menggungguli mahasiswa 

seangkatannya pada level mata kuliah berikutnya.  

Berdasar atas penelitian-penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa 

ada keterkaitan antara eksposur atau pengalaman terhadap ilmu pengetahuan yang 

ditekuni sekarang pada level pendidikan SMA atau sederajat dengan prestasi dan 
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kemampuan mahasiswa di perguruan tinggi. Pengaruh ini bisa mulai dari 

akuntansi dasar, menengah ataupun lanjutan. 

2.2.4 Sistem Penilaian Prestasi Belajar 

Buku Pedoman Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Tahun 

Akademik 2007/2008 menyebutkan bahwa Jurusan Akuntansi melakukan 

perhitungan absolut terhadap nilai mahasiswa pada setiap mata kuliahnya. 

Komponen Nilai Absolut (Nab) sutu mata kuliah tersebut terdiri dari partisipasi 

dan kontribusi di kelas (P), quiz (Q), tugas terstruktur (TS), ujian tengah semester 

(UTS), dn ujian akhir semester (UAS). Secara umum Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya menerapkan pola pembobotan komponen penilaian sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 
Komponen Nilai Absolut 

Komponen Bobot 

Partisipasi Kelas/Kontribusi 15% 

Quiz 15% 

Tugas Terstruktur 20% 

UTS 25% 

UAS 25% 

     Sumber: Buku Pedoman Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Berdasar atas pembobotan tersebut, maka dapat diformulasikan rumus 

perhitungan nilai absolut sebagai berikut: 

 

 

NAb = 0,15 P + 0,15Q + 0,20TS + 0,25 UTS + 0,25UAS  
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Hasil prestasi belajar mahasiswa Universitas Brawijaya terutama dinilai 

dengan menggunakan Pedoman Acuan Patokan (PAP). PAP adalah penilaian 

dengan cara membandingkan skor yang diperoleh. Hasil penilaian akhir mata 

kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM). Setelah 

dinilai dengan menggunakan Nilai Huruf Mutu (E-A)  kemudian nantinya nilai 

dikonversikan ke Angka Mutu (0-4), seperti yang tertera pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.2  

Sistem Penilaian Prestasi Belajar 

Sumber: Buku Pedoman Universitas Brawijaya Malang  

Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut 

perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam 

satu semester. Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot 

pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut. Dari hasil perhitungan 

rumus, apabila diperlukan konversi ke Huruf Mutu, dapat digunakan acuan 

sebagai berikut : 

 

Huruf Mutu (HM) Angka Mutu (AM) Golongan Kemampuan 

A 4 Sangat Baik 

B+ 3,5 Antara Sangat Baik dan Baik 

B 3 Baik 

C+ 2,5 Antara Baik dan Cukup 

C 2 Cukup 

D+ 1,5 Antara Cukup dan Kurang 

D 1 Kurang 

E 0 Gagal 
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Tabel 2.3  
Sistem Penilaian Prestasi Belajar 2 

Kisaran Nilai Huruf Mutu 

>80 – 100 A 

>75 – 80 B+ 

>69 – 75 B 

>60 – 69 C+ 

>55 – 60 C 

>50 – 55 D+ 

>44 – 50 D 

0 – 44 E 

       Sumber: Buku Pedoman Universitas Brawijaya Malang  

Adapun dalam Buku Pedoman Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Tahun Akademik 2007/2008 disebutkan bahwa pada semester pertama, beban 

studi mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Brawijaya ditentukan secara paket, 

selanjutnya beban-beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas 

dasar kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan oleh indeks prestasi (IP) semester 

sebelumnya.  

2.3 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya atau 

Universitas Brawijaya secara umum setiap tahunnya mengadakan penerimaan 

mahasiswa baru melaui dua jalur kelompok besar yaitu reguler dalam seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau sekarang berganti nama menjadi 

SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan juga jalur Non-

reguler yang terdiri dari PSB (Penjaringan Siswa Berprestasi), SPMK (Seleksi 

Program Minat Kemampuan), SPKS (Seleksi Program Kemitraan Sekolah), 
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SPKD (Seleksi Program Kemitraan Daerah), dan lain sebagainya yang akan di 

perinci sebagai berikut:  

a. Penjaringan Siswa Berprestasi (PSB), yaitu penjaringan yang dilakukan tanpa 

ujian tulis (test), dimaksudkan untuk menjaring calon mahasiswa yang 

berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik.  

b. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), yaitu seleksi yang dilakukan 

melalui ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, bersama-sama seluruh 

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.  

c. Seleksi Program Minat dan Kemampuan (SPMK), yaitu seleksi yang 

dilakukan melalui ujian tulis secara mandiri oleh Universitas Brawijaya bagi 

mahasiswa yang berminat dan mempunyai kemampuan 

d. Seleksi Program Kemitraan Sekolah (SPKS), yaitu seleksi yang dilakukan 

melalui ujian tulis maupun tanpa ujian tulis berdasarkan kemitraan dengan 

sekolah, dimaksudkan untuk menjaring calon mahasiswa yang berprestasi di 

bidang akademik. 

e. Seleksi Program Kemitraan Instansi (SPKIns), yaitu seleksi yang dilakukan 

melalui ujian tulis berdasarkan kemitraan dengan instansi. 

f. Seleksi Program Kemitraan Daerah (SPKD), yaitu seleksi yang dilakukan 

melalui ujian tulis berdasarkan kemitraan dengan Pemerintah Daerah. 

g. Seleksi Program Internasional (SPI), yaitu seleksi yang dilakukan melalui 

ujian tulis berdasarkan kemitraan dengan pihak luar negeri. 

h. Seleksi Alih Program (SAP), yaitu seleksi yang dilakukan melalui ujian 

penjajagan bagi lulusan program diploma dari perguruan tinggi yang setara. 
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(Buku Pedoman Universitas Brawijaya, 2007:12). 

Beberapa contoh dari penerimaan mahasiswa baru adalah PSB, 

SPMB/SNMPTN dan SPMK. Menurut Bagian Akademik Unversitas Brawijaya 

atau menurut Sistem Informasi Akademik Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang mahasiswa yang masuk pada tahun 2007 hanya terdiri atas 

jalur masuk PSB akademik, SPMB, dan SPMK. PSB akademik merupakan seleksi 

penerimaan masuk yang diselenggarakan di sekolah-sekolah menegah yang 

dilakukan tanpa ujian masuk dan calon mahasiswa hanya diperkenankan memilih 

jurusan atau program studi yang sesuai dengan jurusannya di SMA atau sederajat. 

Jalur penerimaan masuk ini didasarkan atas prestasi akademik calon mahasiswa 

yang bersangkutan yang terlihat pada raport dan sertifikat-sertifikat prestasi pada 

bidang yang dipilih tersebut. Jalur penerimaan mahasiswa ini sangat ketat, 

mengingat yang dipilih pada setiap sekolah adalah hanya satu orang yang 

memenuhi kriteria akademik jurusan yang bersangkutan, selain itu juga dengan 

melihat reputasi sekolah yang bersangkutan. 

Contoh jalur penerimaan lainnya adalah SPMB/SNMPTN dan SPMK. 

Kedua jalur penerimaan mahasiswa tersebut sama-sama merupakan penyumbang 

proporsi yang besar dalam penerimaan mahasiswa baru. Hal tersebut seperti yang 

tercatat pada kuota SPMB di Universitas Brawijaya pada tahun 2007 adalah 2700 

kursi sedangkan SPMK adalah 2219 orang pada tahun 2009. Mahasiswa yang 

masuk melalui SPMB/SNMPTN dinilai memiliki tingkat intelegensi lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan SPMK. Hal ini dilihat dari perbandingan antara 

mahasiswa yang bisa masuk dan diterima dengan peminatnya yaitu kurang lebih 
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25% pada tahun 2009 (www.tvone.com) bahkan mencapai 20% pada tahun 2010 

(www.snmptn.wordpress.com) untuk SPMB/SNMPTN dan kurang lebih 65% 

untuk SPMK pada tiap tahunnya. Angka 25 % untuk SPMB ini dilihat dari peserta 

yang dinyatakan lolos sebanyak 92.511 orang dibandingkan dengan peserta ujian 

yang tercatat yaitu sebesar 359.751 orang pada tahun 2009 (Surya Online, 2009). 

Sedangkan pada tahun 2010 mencapai angka 20% dilihat dari perbandingan antara 

daya tampung sebesar 82.000 calon mahasiswa dari 57 Perguruan Tinggi Negeri 

di Indonesia dengan peserta SNMPTN yang mencapai 447.000 orang (naik 10 

persen dari tahun sebelumnya). Hal ini berarti dalam SNMPTN/SPMB, satu 

peserta harus bisa menang bersaing dengan empat orang pada tahun 2009 dan satu 

dibanding lima orang untuk tahun 2010 sedangkan SPMK adalah 13 berbanding 

dengan 20 orang.   

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa jalur 

jalur Universitas Brawijaya Malang memiliki karakteristik dan keketatan selaksi 

yang berbeda-beda. Contohnya adalah pada PSB Akademik, SPMB/SNMPTN, 

dan SPMK. PSB Akademik, SPMB/SNMPTN dinilai lebih ketat dibanding 

dengan SPMK. Oleh karena itu, calon mahasiswa yang akan mengikuti  

SPMB/SNMPTN haruslah memiliki intelegensi dan strategi yang tinggi dalam 

bersaing menjadi minoritas yang lolos PSB Akademik dan SPMB/SNMPTN. 

Namun begitu, dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari, prestasi mahasiswa yang 

diukur berdasarkan dari jalur masuk PSB Akademik dan SPMB/SNMPTN tidak 

selalu dapat mengungguli mahasiswa yang masuk melalui SPMK maupun jalur 

masuk lain yang dinilai kurang ketat.  



32 

 

 

 

2.4 Prioritas Pilihan dalam Seleksi Penerimaan Masuk Perguruan Tinggi 

Saat mengikuti seleksi masuk Universitas Brawijaya Malang, mahasiswa 

diharuskan untuk mengisi prioritas dimana nantinya dia akan ditempatkan. Untuk 

PSB Akademik tergantung pada masing-masing sekolah, ada yang 

memperbolehkan untuk ada prioritas pilihan, namun ada pula yang tidak. Untuk 

SPMB/SNMPTN terdiri dari tiga kelompok ujian, yaitu IPA, IPS, dan IPC , dalam 

hal ini ujian kelompok IPA dan IPS hanya terdiri dari dua alternatif pilihan 

program studi atau jurusan yang dapat dipilih oleh mahasiswa 

(www.snmptn.com). Jika IPA maka jurusan atau program studi yang dapat dipilih 

juga harus jurusan yang termasuk dalam lingkup IPA. Begitupula IPS hanya dapat 

memilih jurusan yang masuk dalam lingkup IPS. Berbeda dengan IPC yang 

merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Campuran. Siswa dapat menjalani 

ujian untuk dua pengetahuan khusus baik IPA ataupun IPS dimana mereka dapat 

memilih tiga jurusan atau program studi baik dari IPA maupun IPS. Masing-

masing dari pilihan harus terdiri dari dua jurusan atau program studi IPA dan satu 

IPS atau dua jurusan IPS dan satu jurusan IPA. Tidak diperkenankan jika semua 

dari pilihan tersebut terdiri dari IPA semua atupun IPS semua.  

Untuk SPMK hanya terdiri dari dua pilihan saja karena ujian hanya dibagi 

ke dalam dua kelompok yaitu IPA dan IPS dalam satu fakultas saja. Adapun 

dalam SPMK ketentuan pemilihan program studi adalah setiap peserta peserta 

ujian dapat memilih paling banyak dua program studi, setiap peserta ujian dapat 

memilih dua program studi pada Fakultas yang sama, urutan pilihan menunjukkan 

prioritas, dan setiap peserta hanya dapat memilih program studi yang ditawarkan 
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saja dimana Jurusan Akuntansi juga masuk dalam daftar program yang ditawarkan 

tersebut (www.ub.ac.id). 

Prioritas pilihan saat penerimaan mahasiswa  baru merupakan gambaran dari 

minat dan keinginan mahasiswa untuk masuk ke jurusan yang bersangkutan yang 

dapat memengaruhi prestasi mahasiswa. Jika jurusan itu dipilih di pilihan pertama 

maka keinginan atau minat siswa tersebut yang paling utama adalah pada jurusan 

tersebut. Sedangkan pilihan kedua adalah prioritas kedua sebagai cadangan jika 

pilihan pertama tidak tercapai, demikian pula pilihan ketiga merupakan pilihan 

terakhir jika pilihan satu dan dua tidak juga tercapai. Melalui prioritas pada saat 

seleksi penerimaan mahasiswa inilah minat dan motivasi mahasiswa dalam 

memilih Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya diukur. Pada 

kenyataannya, prioritas pilihan tersebut tidak selalu dapat mencerminkan minat 

mahasiswa karena ada faktor-faktor lain yang membuat mahasiswa tersebut 

menentukan prioritas sedemikian rupa.  

2.5 Jurusan di SMA atau Sederajat 

Jurusan di Sekolah Menegah Atas (SMA) biasanya terdiri dari tiga 

jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Jurusan IPS terdiri dari mata pelajaran sosial 

termasuk ekonomi dan akuntansi di dalamnya. Sedangkan IPA terdiri dari mata 

pelajaran eksak seperti biologi, matematika, fisika, dan kimia. Jurusan bahasa 

sendiri terdiri dari pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan bahasa. Adapun di 

sekolah lain setara SMA seperti SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) atau STM 

(Sekolah Menengah Teknik) memiliki jurusan-jurusan yang lebih spesifik seperti 

akuntansi, pariwisata, sekertaris, teknik mesin, dan lain-lain.  
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Adanya program jurusan di SMA bukanlah tanpa alasan. Penjurusan pada 

dasarnya memiliki konsep yang ideal, yaitu menempatkan siswa sesuai dengan 

minat, bakat dan potensi kecerdasannya. Selain itu, dapat digunakan untuk 

mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, hampir 

tiap tahun terjadi masalah yang berkaitan dengan ketidakpuasan siswa dalam 

program jurusan. Di beberapa sekolah, karena ketatnya persaingan, ada siswa 

yang berminat memilih program IPA terpaksa harus masuk program IPS atau 

Bahasa. Apabila siswa tersebut bersikukuh agar dapat masuk ke program IPA, 

biasanya jalan keluarnya disarankan untuk mutasi ke sekolah lain.  

Di bebarapa sekolah terdapat siswa yang berminat memilih program IPS, 

malah masuk program IPA. Hal ini disebabkan minat siswa yang memilih 

program IPA pada sekolah tersebut tidaklah banyak. Siswa yang tergolong 

mampu secara akademik, meski berminat dalam program IPS atau Bahasa dapat 

dibujuk untuk pindah ke program IPA. Di beberapa sekolah juga terdapat siswa 

yang berminat masuk program Bahasa terpaksa harus memilih program IPA atau 

IPS, karena sekolah tersebut belum menyelenggarakan program jurusan Bahasa. 

Sekolah pada umumnya tidak memungkinkan melayani semua siswa untuk 

masuk program jurusan tertentu. Jumlah siswa yang berminat dan terkonsentrasi 

pada suatu jurusan tertentu akan dilakukan seleksi. Biasanya sekolah memutuskan 

penentuan program jurusan juga berdasarkan rangking. Pertimbangan minat dan 

keinginan siswa terkadang terpaksa diabaikan.  
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Lulusan jurusan IPS maupun Bahasa dapat melanjutkan ke jenjang 

pendidikan tinggi dalam bidang IPA. Banyak siswa yang tidak terlayani masuk 

program IPA, terpaksa mengikuti kursus di luar sekolah untuk memperoleh 

tambahan mata pelajaran IPA. Kursus di luar sekolah dalam mata pelajaran IPA 

agar siswa tersebut dapat bersaing dan lulus tes seleksi di perguruan tinggi.  

Lulusan jurusan IPA dalam praktik memiliki peluang melanjutkan ke 

perguruan tinggi dalam bidang IPS atau bidang lainnya. Peluang itu didapat dari 

formulir IPC yang memungkinkan siswa masuk dalam bidang IPA, IPS maupun 

Bahasa. Bahkan sekolah menengah kejuruan seperti SMK/STM pun dapat 

melanjutkan ke Pendidikan Tinggi Agama, suatu jenjang pendidikan yang sama 

sekali tidak cocok bagi siswa di tingkat SLTA-nya. Tidak ada aturan yang 

mengharuskan siswa menempuh pendidikan secara linier. Sejauh apakah siswa 

dapat lulus seleksi, maka siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai 

dengan keinginannya (Wicaksono, 2009).  

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa penjurusan di 

SMA dilakukan untuk menempatkan siswa sesuai dengan minat, bakat dan 

potensi kecerdasannya. Selain itu, dapat digunakan pula untuk mempersiapkan 

siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun pada kenyataanya tujuan 

ini tidak selalu dapat tercapai karena kuota masing-masing jurusan yang ada tidak 

dapat menampung seluruh siswa yang memiliki minat dan bakat tertentu sehingga 

tidak semua siswa dapat tertampung sesuai dengan minat dan bakatnya, 

melainkan berdasarkan atas rankingnya. 
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2.6 Akuntansi 

2.6.1 Pengertian Akuntansi 

 Suwardjono (2004) menyatakan akuntansi merupakan seperangkat 

pengetahuan yang luas dan komplek. Cara termudah untuk menjelaskan 

pengertian akuntansi dapat dimulai dengan mendefinisikannya. Akan tetapi, 

pendekatan semacam ini mengandung kelemahan. Kesalahan dalam pendefinisian 

akuntansi dapat menyebabkan kesalahan pemahaman arti sebenarnya akuntansi. 

Akuntansi sering diartikan terlalu sempit sebagai proses pencatatan yang bersifat 

teknis dan prosedural dan bukan sebagi perangkat pengetahun yang melibatkan 

penalaran dalam menciptakan prinsip, prosedur, teknis, dan metoda tertentu. 

 Atas dasar definisi yang diajukan para ahli atau badan autoritatif (antara 

lain Grady, 1965 dan Accounting Principles Board, 1970), dalam Suwardjono 

(2004) akuntansi didefinisikan dari dua sudut, yaitu sebagai perangkat 

pengetahuan dan sebagai proses atau praktik. Kedua definisi tersebut dapat 

dijelaskan arti dan implikasinya dengan cara mengenali kata kunci yang 

terkandung di dalamnya yaitu: perekayasaan penyediaan jasa, Informasi, laporan 

keuangan kuantitatif, unit organisasi, bahan olah akuntansi, transaksi keuangan, 

pemrosesan data dasar, pihak yang berkepentingan, cara tertentu prinsip 

(akuntansi berterima umum), dan dasar pengambilan keputusan. 

 The Institute Of Chartered Accountens Of Australia (ICAA) (1993), dan 

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

Serikat untuk menindaklanjuti pernyataan The Bredford Comitee mengatakan 

pendidikan akuntansi setidaknya harus dapat mempersiapkan peserta didik untuk 
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memulai dan mengembangakan keanekaragaman karier profesional dalam bidang 

akuntansi. AECC mengajukan rekomendasi diadakannya reorientasi fokus 

pendidikan tinggi akuntansi. Pada dasar AECC menyarankan sistem pendidikan 

akuntansi yang mampu menghasilkan lulusan yang utuh sebagai tenaga profesinal. 

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

juga penguasaan keterampilan intelektual, interpersonal, dan komunikasi serta 

orientasi profesional. 

 Sejalan dengan ICAA dan AECC, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

juga memiliki tujuan utama untuk menghasilakan lulusan yang memiliki 

kompetensi di bidang akuntansi, mampu bersikap professional, etis,dan religius, 

serta memiliki ketrampilan dasar riset untuk pengembangan ilmu akuntansi (Buku 

Pedoman Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007:65). Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, Jurusan senantiasa melakukan pengambangan dan 

inovasi terhadap proses belajar-mengajar yang efektif dan efisien yang termasuk 

pula pengaturan mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa.  

2.6.2 Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi 

 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 

menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dalam metode pengajarannya yang 

terdiri dari mata kuliah yang telah disesuaikan dengan standar yang berlaku di 

Indonesia. Berikut ini merupakan deskripsi mata kuliah kuantitatif akuntansi yaitu 

mata kuliah inti dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang yang bersifat hitungan yang bersumber dari silabus Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang tahun 2010: 
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1. Pengantar Akuntansi  

Mata kuliah Pengantar Akuntansi ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep 

akuntansi dan kegunaan laporan keuangan, tahapan-tahapan dalam siklus 

akuntansi untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan 

manufaktur. Adapun kompetensi mata kuliah ini adalah setelah mengikuti 

mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep akuntansi 

dan kegunaan laporan keuangan, dapat menjelaskan tahapan siklus akuntansi 

pada perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan manufaktur, dan dapat 

melakukan proses pencatatan dalam siklus akuntansi yang terdiri dari 

pembuatan dokumen dasar, pencatatan dalam jurnal umum dan jurnal khusus, 

dalam buku besar dan buku pembantu, serta penyusunan laporan keuangan. 

2. Pengantar Akuntansi II 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membahas 

masalah-masalah akuntansi untuk berbagai pos penting dalam laporan 

keuangan serta masalah pembentukan dan pembubaran perusahaan yang 

berbentuk persekutuan. Kompetensi mata kuliah ini adalah, mahasiswa 

mampu melakukan pencatatan untuk pengakuan, penilaian, dan pendisposisian 

pos-pos laporan keuangan dan memahami bagaimana pembentukan, 

pembubaran, dan masalah-masalah yang muncul dalam perusahaan yang 

berbentuk persekutuan. 
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3. Perpajakan  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membahas 

konsep perpajakan dan distribusinya. Pembahasan meliputi sistem perpajakan 

di Indonesia, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, konsep pajak 

penghasilan, akuntansi perpajakan PPN dan PPnBM, PBB, bea materai pajak 

dan retribusi daerah. Kompetensi mata kuliah ini adalah diharapkan agar 

mahasiswa mampu menganalisa dan menyelesaikan kasus-kasus di bidang 

perpajakan serta mengetahui aspek dari pelaporan, pembayaran, dan 

penghitungan perpajakan. 

4. Akuntansi Keuangan I 

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk menjelaskan 

perkembangan standar akuntansi keuangan dan kerangka konseptual yang 

mendasari akuntansi keuangan, laporan keuangan berdasarkan IFRS dan 

berdasarkan standar yang berlaku umum, serta pengakuan, pengukuran, 

pencatatan, pelaporan dan pengungkapan untuk pos-pos kas, piutang, 

persediaan, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. 

5. Akuntansi Biaya 

Mata kuliah ini ditujukan untuk memberi pemahaman dan keterampilan 

melakukan proses identifikasi, kalkulasi, pencatatan, pelaporan, dan analisis 

biaya terutama untuk perusahaan manufaktur. Kompetensi dari mata kuliah ini 

adalah mahasiswa diharpakan mampu menganalisa secara kritis dan 

mengklasifikasikan berbagai macam konsep dan jenis biaya, mampu 

mengkomunikasikan laporan/informasi biaya dan laba rugi perusahaan 
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manufaktur, mampu menganalisa kebutuhan informasi yang berkaitan dengan 

biaya perusahaan manufaktur, dan mampu memecahkan problem-problem 

akuntansi biaya secara individual dan intern. 

6. Akuntansi Keuangan II 

Mata kuliah Akuntansi Keuangan II ini merupakan lanjutan dari mata kuliah 

Akuntansi Keuangan I. Mata kuliah ini membahas tentang pengakuan, 

pengukuran, pelaporan, dan pengugkapan kewajiban jangka panjang, modal 

saham, investasi, pendapatan, dan masalah-masalah khusus seperti hitungan 

laba per saham, sewa guna, dan pajak penghasilan. 

7. Akuntansi Manajemen 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan 

informasi akuntansi intern dalam pengambilan keputusan manajerial. 

Keputusan manajerial tersebut terkait dengan kebijakan alokasi 

biaya,penganggaran, analisa BEP, penentuan harga jual, penentuan harga 

transfer, pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan investasi. 

8. Manajemen Keuangan 

Mata kuliah ini dirancang untuk dapat memberikan fasilitas kepada 

mahasiswa guna memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang manajemen 

keuangan dan bisnis. Fungsi dan peranan manajemen dalam perusahaan, 

beberapa metode, teori dan konsep dasar manajemen keuangan akan dibahas 

pada mata kuliah ini. Secara umum materi yang yang dicakup meliputi: 

analisa dan perencanaan keuangan perusahaan, bahasan tentang keputusan 
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investasi dan alternatif pendanaan jangka panjang, dan manajemen modal 

kerja. 

9. Akuntansi Lanjutan 

Mata Kuliah ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai teknik-teknik 

akuntansi untuk penggabungan badan usaha, pembuatan laporan keuangan 

konsolidasi, dan transaksi yang terjadi antara kantor pusat dengan kantor 

cabang, sehingga pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan akan mampu 

untuk memahami pengaplikasian akuntansi keuangan lanjutan yang berkaitan 

dengan konsolidasi. Standar akuntansi yang dipakai dalam hal ini adalah 

PSAK dan IFRS. Kompetensi dari mata kuliah ini adalah setelah mempelajari 

seluruh materi, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menjelaskan, 

dan mengaplikasikan teknik penggabungan usaha, teknik prosedur yang 

dikonsolidasi atau pembuatan laporan keuangan konsolidasian, dan akuntansi 

untuk transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. 

10. Auditing II 

Mata kuliah ini membahas penyusunan program audit terhadap berbagai 

macam transaksi, pelaksanaan program audit dan pelaporan hasil audit yang 

meliputi sampling dari pengujian substantif untuk saldo salam siklus 

pendapatan, kas, produksi, dan pengeluaran serta perhitungan laba rugi dan 

laporan hasil audit. Kompetensi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa 

diharapkan agar mampu menjelaskan proses auditing, dan dapat menerapkan 

keahlian auditor serta dapat menyajikan laporan audit. 
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2.7 Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah yang 

dilakukan oleh Setiyoningsih (2003). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi prestasi 

belajar akuntansi. Faktor internal terdiri dari kesehatan minat dan motivasi, 

sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan keluarga, kampus, dan 

masyarakat. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor internal dan 

internal berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi 

pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang angkatan 

2003 sebesar 10,80%. Selain itu, Faktor internal dan eksternal berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang angkatan 2003 sebesar 

28,9%.  

 Mengenai jalur masuk sebagai pengukur intelegensi calon mahasiswa 

sejauh pengetahuan yang dimiliki oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya 

karena proksi yang bersifat lokal dan hanya terdapat di Indonesia saja. Sedangkan 

tentang prioritas pilihan pernah diteliti oleh Darobi (2008) dalam penelitianya 

yang berjudul “Pengaruh Minat Mauk Jurusan dan Motivasi Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan Tahun 2006/2007”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa minat masuk jurusan (X1) dan variabel motivasi belajar (X2) berpengaruh 

positif terhadap variabel prestasi belajar. 
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Mengenai pengaruh eksposur atau banyaknya pengetahuan dan 

pengalaman pada suatu bidang studi pada sekolah menengah atas atau pada level 

sebelum perguruan tinggi terhadap prestasi di Perguruan Tinggi sudah banyak 

diteliti sebelumnya. Beberapa penelitain sebelumnya berkaitan dengan masalah 

ini diantaranya adalah penelitian Smith (1968) dalam Faridah (2003) yang 

mengungkapkan bahwa akuntansi/bookkeeping yang diperoleh di sekolah lanjutan 

secara positif akan memengaruhi prestasi mahasiswa di perguruan tinggi dalam 

akuntansi dasar. Di samping itu, Baldwin dan Howe (1982); Doran et al (1991) 

dan Mitchel (1985) menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak memiliki 

pengetahuan akuntansi pada level pendidikan sebelumnya mempunyai 

kinerja/prestasi yang kurang baik bila dibandingkan dengan yang memiliki 

pengetahuan akuntansi sebelumnya, namun mereka akan mengalami kemajuan 

menggungguli mahasiswa seangkatannya pada level mata kuliah berikutnya. 

Selain itu, Koh and Koh (1999) menemukan bahwa adanya kemampuan akuntansi 

pada level pendidikan sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perestasi akuntansi di perguruan tinggi pada tahap-tahap awal. Begitu pula Bergin 

(1983) dan Keef (1992) juga menemukan bahwa eksposur terhadap akuntansi 

pada jenjang sekolah menengah tidak memiliki hubungan dengan kinerja atau 

prestasi mahasiswa secara keseluruhan. 

Penelitain lainnya yang terkait dengan eksposur atau pengetahuan pada 

masa sebelum perguruan tinggi (preuniversity) dilakukan oleh Byrne dan Flood 

(2009). Penelitian tersebut bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara kinerja 

akademik (prestasi) dengan prestasi akademik sebelumnya, pengetahuan 
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akuntansi, gender, motif, harapan dan kesiapan untuk pendidikan yang lebih 

tinggi, serta kinerja akademik pada tahun pertama dari program akuntansi di 

sebuah Universitas Irlandia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara prestasi akademik sebelum perguruan tinggi, dan 

pengetahuan akuntansi dengan kinerja akademik (prestasi) mahasiswa.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Andarini (2008) yang menemukan 

bahwa faktor jurusan studi mahasiswa di SMA secara parsial berpengaruh 

terhadap prestasi Mata Kuliah Pengantar Akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya Malang angkatan 2003-2006. Selain itu faktor jurusan studi 

mahasiswa di SMA, faktor metode belajar mahasiswa, dan metode mengajar 

dosen juga berpengaruh serempak pada variabel terikat (Y). Sebalikanya, 

penelitian yang dilakukan oleh Djamhuri (1993:38) tentang pengaruh pendidikan 

akuntansi di SLTA terhadap keberhasilan mahasiswa di Jurusan Akuntansi yang 

mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan keberhasilan yang didasarkan 

atas perbedaan jurusan di SLTA. 

Penelitian terbaru mengenai hal ini dilakukan oleh Al-Twaijry (2010) yang 

bertujuan untuk mengetahui faktor potensial yang mungkin memengaruhi kinerja 

siswa dalam tiga kursus manajemen-akuntansi sekuensial: Manajerial Accounting 

(MA), Cost Accounting (CA), Advanced Manajerial Accounting (AMA) dalam 

konteks Saudi Arabia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang 

akuntansi preuniversity ditemukan hanya berdampak signifikan pada AMA 

sedangkan keterampilan dalam matematika ditemukan hanya memengaruhi 

kinerja siswa secara signifikan dalam program MA. Dalam penelitian ini 
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dibuktikan bahwa kinerja siswa dalam MA dan semua mata kuliah secara 

signifikan dipengaruhi oleh kemampuan preuniversity, kemampuan akademik  

pada saat kuliah, dan tahun matrikulasi.  

Berdasar pada penelitian sebelumnya tersebut penulis ingin melakukan 

penelitian lebih jauh mengenai variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi 

prestasi belajar mahasiswa dengan pengukur yang berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Variabel-veriabel tersebut adalah jalur penerimaan 

mahasiswa sebagai pengukur tingkat kemampuan intelegensi dalam hal keketatan 

seleksi, prioritas pilihan sebagai pengukur tingkat minat dan motivasi, dan asal 

jurusan di SMA atau sederajat sebagai pengukur minat, bakat, dan eksposur atau 

pengalaman terhadap akuntansi. Adapun variabel terikat pada penelitian ini adalah 

prestasi mata kuliah akuntansi kuantitaif sebagai mata kuliah inti dari akuntansi 

dengan obyek yang diteliti yaitu mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang angkatan 2007 yang telah menempuh mata kuliah-

mata kuliah yang merupakan variabel terikat tersebut. 

2.8 Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan penjabaran teori-teori di atas, maka dapat dideskripsikan 

sebuah pola berfikir yaitu kemampuan intelektual, bakat, minat, motivasi, dan 

eksposur/pengalaman terhadap akuntansi pada jenjang pendidikan sebelumnya 

merupakan beberapa faktor yang memengaruhi prestasi. Kemampuan intelektual 

diproksikan terhadap keketatan seleksi pada saat awal penerimaan mahasiswa 

baru sedangkan keketatan seleksi tersebut diproksikan terhadap jalur penerimaan 

mahasiswa pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdiri dari PSB, 
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Faktor-faktor yang 
memengaruhi 
prestasi: 

SPMB/SNMPTN, SPMK, dan lain sebagainya. Adapun minat dan motivasi 

diproksikan terhadap prioritas pilihan pada saat masuk jurusan akuntansi. 

Sedangkan bakat, minat, dan pengalaman terhadap akuntansi pada jenjang 

pendidikan sebelumnya (eksposur terhadap akuntansi) diproksikan terhadap 

jurusan mahasiswa pada saat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. 

Berikut merupakan gambaran dari kerangka berfikir yang telah diuraikan di atas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data yang diolah 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 
 

Kecerdasan 
Intelektual 

Minat  
dan Motivasi 

Minat, Bakat 
dan Eksposur 
Terhadap 
Akuntansi 

Keketatan 
Seleksi

Jalur Penerimaan : 
1.PSB Akademik 
2.SPMB/SNMPTN 
3. SPMK 
4. SPKS 
5. SPKIns, dll. 

Prioritas Pilihan: 
1. Pilihan 1 
2. Pilihan 2  
3. Pilihan 3 

Jurusan di SMA 
atau sederajat: 
1.IPA 
2.IPS 
3.Bahasa, dll.

Prestasi Mata 
Kuliah Kuantitatif 

Akuntasi  
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2.9 Rasionalisasi 

 Berikut merupakan rasionalisasi dari alasan pemilihan masing-masing 

variabel dalam hubungannya dengan teori dan pengaruhnya terhadap prestasi. 

Rasionalisasi ini dibutuhkan karena penelitian ini berangkat dari fenomena yang 

ada di masyarakat yang memerlukan pembuktian secara empiris. 

Tabel 2.4 
Rasionalisasi 

No. Variabel Teori yang Mendasari Rasionalisasi/Alasan 

1 X1= Jalur 

Masuk  

a. Kecerdasan merupakan 

salah satu faktor yang 

memengaruhi prestasi 

belajar (Slameto, 2003). 

b. Definisi kecerdasan ialah 

istilah umum yang 

digunakan untuk 

menjelaskan sifat pikiran 

yang mencakup sejumlah 

kemampuan, seperti 

kemampuan menalar, 

merencanakan, 

memecahkan masalah, 

berpikir abstrak, 

memahami gagasan, 

menggunakan bahasa, dan 

belajar. (Stenberg dan 

Slater dalam wkipedia, 

2010) 

c. Kemampuan 

intelektualitas dapat 

Setiap seleksi jalur masuk 

perguruan tinggi memiliki 

kriteria yang berbeda-beda. 

Contohnya adalah 

SPMB/SNMPTN dan SPMK 

yang merupakan 

penyumbang terbesar dari 

keseluruhan jumlah 

mahasiswa. Pada SPMB 

persaingan lebih ketat 

diabanding dengan SPMK 

dilihat dari perbandingan 

antara mahasiswa yang bisa 

masuk dan diterima dengan 

peminatnya yaitu kurang 

lebih 25% pada tahun 2009 

(Www.tvone.com) bahkan 

mencapai 20% pada tahun 

2010 

(www.snmptn.wordpress.co

m) untuk SPMB/SNMPTN 
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dilihat dari keketatan 

seleksi masuk. 

dan kurang lebih 65% untuk 

SPMK pada tiap tahunnya. 

Hal ini berarti dalam 

SNMPTN/SPMB, satu 

peserta harus bisa menang 

bersaing dengan lima orang 

pada tahun 2010 sedangkan 

SPMK adalah 13 berbanding 

dengan 20 orang. Dari 

penjelasan di atas dapat 

dirasionalisasikan bahwa 

jalur masuk dapat 

mencerminkan tingkat 

kecerdasan mahasiswa 

sehingga dapat memengaruhi 

prestasi mahasiswa. Hal ini 

mengingat masing-masing 

jalur masuk memiliki tingkat 

keketatan seleksi yang 

berbeda yang dapat 

menempatkan pula posisi 

saing masing-masing 

mahasiswa pada tingkat 

kemapuannya. 

2 X2= Prioritas 

Pilihan pada 

saat seleksi 

masuk. 

a. Motivasi dan minat 

memengaruhi prestasi  

belajar (Slameto, 2003). 

b. Minat adalah 

kecenderungan yang besar 

terhadap sesuatu. 

Pada saat seleksi masuk 

perguruan tinggi biasanya 

calon mahasiswa akan 

memilih prioritas pilihan 

berdasar atas urut-urutan 

yang paling diminati. Dengan 
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Seseorang yang telah 

mempunyai minat 

terhadap satu mata kuliah 

tertentu cenderung 

termotivasi untuk 

memperhatikannya 

dengan baik (Tu’u, 2004). 

c. Motivasi merupakan daya 

pendorong untuk 

melakukan sesuatu 

(Dalyono, 1997). 

 

memilih prioritas pertama 

berarti mahasiswa tersebut 

memiliki minat yang paling 

besar untuk masuk jurusan 

yang dipilih tersebut, setelah 

itu baru pilihan kedua dan 

ketiga yang merupakan 

prioritas sampingan setelah 

pilihan pertama. Jika 

seseorang berminat besar 

akan suatu jurusan, seseorang 

tersebut akan lebih 

termotivasi untuk berprestasi 

dalam bidang atau jurusan 

yang diminati tersebut. Oleh 

karena itu, dengan melihat 

pada prioritas pilihan kita 

juga dapat melihat dan 

mengukur minat serta 

motivasi mahasiswa untuk 

masuk jurusan yang 

bersangkutan. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

X3= Jurusan 

di SMA atau 

sederajat 

 

 

 

 

 

a. Minat dan bakat 

memengaruhi prestasi  

belajar (Slameto, 2003). 

b. Minat adalah 

kecenderungan yang besar 

terhadap sesuatu. 

Seseorang yang telah 

mempunyai minat 

Pada saat SMA atau 

sederajat, siswa akan 

dijuruskan sesuai dengan 

minat, bakat, dan 

kemampuannya.  Selain itu, 

calon mahasiswa yang 

berasal dari jurusan tertentu 

dimana dalam penelitian ini 
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terhadap satu mata kuliah 

tertentu cenderung 

termotivasi untuk 

memperhatikannya 

dengan baik (Tu’u, 2004). 

c. Bakat  menurut William 

B. Michael dalam 

www.wikipedia.com 

adalah kapasitas 

seseorang dalam 

melakukan tugas, yang 

sedikit sekali dipengaruhi 

atau tergantung dari 

latihan.  

d. Baldwin dan Howe 

(1982); Doran et al (1991) 

dan Mitchel (1985) 

menyatakan bahwa 

mahasiswa yang tidak 

memiliki pengetahuan 

akuntansi pada level 

pendidikan sebelumnya 

mempunyai 

kinerja/prestasi yang 

kurang baik bila 

dibandingkan dengan 

yang memiliki 

pengetahuan akuntansi 

sebelumnya, namun 

mereka akan mengalami 

adalah jurusan IPS dinilai 

akan lebih banyak 

berinteraksi dan 

berpengalaman dengan 

akuntansi bila dibandingkan 

dengan IPA. Hal ini 

mengingat salah satu 

pelajaran yang diajarkan di 

jurusan ini adalah akuntansi 

sedangkan IPA tidak 

mendapatkan pelajaran ini. 

Oleh karena itu, minat, bakat, 

dan banyaknya pengalaman 

atau eksposur terhadap suatu 

bidang studi pada level 

pendidikan yang telah 

dijalani sebelumnya dapat 

diukur atau diproksikan 

terhadap jurusan asal pada 

saat SMA dan sederajat. 

Selain itu, dapat 

dirasionalisasikan pula 

bahwa mahasiswa dari 

jurusan yang berbeda pada 

level pendidikan yang telah 

dijalani sebelumnya akan 

memiliki prestasi yang 

berbeda pula sehubungan 

dengan adanya minat, bakat, 

dan banyaknya pengalaman 
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kemajuan menggungguli 

mahasiswa seangkatannya 

pada level mata kuliah 

berikutnya. 

terhadap jurusan yang 

ditekuni sekarang. 

 

4. Y= Prestasi 

Mata Kuliah 

Kuantitatif 

Akuntansi 

 

a. Kecerdasan, minat, bakat, 

dan motivasi dapat 

memengaruhi prestasi 

belajar (Slameto, 2003) 

b. Menurut Byrne dan Flood 

(2009) ada hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan/eksposur 

terhadap akuntansi dengan 

kinerja akademik 

(prestasi) mahasiswa pada 

jurusan Akuntansi. 

 

Mata Kuliah ini adalah inti 

dari Akuntansi yang bersifat 

hitungan dan membutuhkan 

kemampuan intelektual, 

minat, bakat, dan eksposur 

terhadap akuntansi agar 

sukses di dalamnya. Mata 

kuliah ini terdiri dari mata 

kuliah hitungan yang 

deskripsinya diambil dari 

silabus Jurusan Akuntansi 

yang telah dijelaskan pada 

pembahasan tentang Mata 

Kuliah Kuantitatif 

Akuntansi. Mata Kuliah ini 

terdiri dari mata kuliah 

Pengantar Akuntansi, 

Pengantar Akuntansi II, 

Perpajakan, Akuntansi 

Keuangan 1, Akuntansi 

Keuangan II, Manajemen 

Keuangan, Akuntansi Biaya, 

Akutansi Manajemen, 

Akuntansi Lanjutan dan 

Auditing II.  
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5.  Y1= Prestasi 

Mata Kuliah 

Kuantitatif 

Akuntansi 

Dasar 

 

 

Smith (1968) dalam Faridah 

(2003) mengungkapkan 

bahwa Akuntansi atau 

bookkeeping yang diperoleh 

di sekolah lanjutan secara 

positif akan memengaruhi 

prestasi mahasiswa di 

perguruan tinggi dalam 

akuntansi dasar. 

Mata Kuliah Ini merupakan 

mata kuliah kuantitatif 

akuntansi dasar yang 

ditempuh mahasiswa pada 

tahun pertama. Kesuksesan 

dalam mata kuliah ini dapat 

dipengaruhi oleh eksposur/ 

pengalaman akuntansi pada 

level pendidikan 

sebelumnya. Mata kuliah ini 

terdiri dari Pengantar 

Akuntansi dan Pengantar 

Akuntansi II. 

6. Y2= Prestasi 

Mata Kuliah 

Kuantitatif 

Akuntansi 

Menengah 

Baldwin dan Howe 

(1982); Doran et al (1991) 

dan Mitchel (1985) 

menyatakan bahwa 

mahasiswa yang tidak 

memiliki pengetahuan 

akuntansi pada level 

pendidikan sebelumnya 

mempunyai kinerja yang 

kurang baik bila 

diabandingakan dengan 

yang memiliki, namun 

mereka akan mengalami 

kemajuan mengungguli 

mahasiswa lain pada level 

mata kuliah berikutnya. 

Mata Kuliah Ini merupakan 

mata kuliah kuantitatif 

akuntansi menengah yang 

ditempuh mahasiswa pada 

tahun kedua. Prestasi belajar 

dalam mata kuliah ini dapat 

dipengaruhi oleh 

eksposur/pengalaman 

Akuntansi pada level 

pendidikan sebelumnya. 

Mata kuliah ini terdiri dari 

Perpajakan, Akuntansi 

Keuangan 1, Akuntansi 

Keuangan II, Manajemen 

Keuangan, Akuntansi Biaya, 

dan Akutansi Manajemen. 
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7.  Y3= Prestasi 

Mata Kuliah 

Kuantitatif 

Akuntansi 

Lanjutan 

Latar belakang akuntansi 

preuniversity ditemukan 

hanya berdampak signifikan 

pada AMA (Advanced 

Managerial Accounting) 

yaitu yang merupakan mata 

kuliah level lajutan dari 

akuntansi manajemen (Al-

Twaijry, 2010). 

Mata Kuliah Ini merupakan 

mata kuliah kuantitatif 

akuntansi menengah yang 

ditempuh mahasiswa pada 

tahun ketiga. Mata Kuliah ini 

terdiri dari Akuntansi 

Lanjutan dan Auditing II. 

yang dipengaruhi oleh 

eksposur/pengalaman 

terhadap akuntansi pada level 

pendidikan sebelumnya 

Sumber: Data yang diolah 

2.10 Hipotesis 

  Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

masih harus diuji secara empirik (Arikunto, 2006). Oleh karena itu, hipotesis ini 

dimaksudkan sebagai jawaban yang perlu diuji kebenarannya dan masih bersifat 

sementara. Berikut merupakan formulasi hipotesis dari penelitian ini: 

2.10.1  Jalur Masuk 

Mulai pada tahun 2007 Universitas Brawijaya mengadakan seleksi 

penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa jalur masuk yaitu Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau sekarang berganti nama menjadi 

SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), PSB (Penjaringan 

Siswa Berprestasi), SPMK (Seleksi Program Minat Kemampuan), SPKS (Seleksi 

Program Kemitraan Sekolah), SPKD (Seleksi Program Kemitraan Daerah), 

(SPKIns) Seleksi Program Kemitraan Instansi, dan SPI (Seleksi Program 

Internasional), SAP (Seleksi Alih Program). (Buku Pedoman Universitas 
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Brawijaya, 2007:12). Namun, menurut informasi dari akademik Jurusan 

Akuntansi, mahasiswa pada angkatan 2007 hanya terdiri dari mahasiswa melalui 

jalur masuk PSB, SPMB/SNMPTN, dan SPMK. 

Beberapa contoh dari penerimaan mahasiswa baru adalah PSB, 

SPMB/SNMPTN dan SPMK. PSB akademik merupakan seleksi penerimaan 

masuk yang diselenggarakan di sekolah-sekolah menegah yang dilakukan tanpa 

ujian masuk dan calon mahasiswa hanya diperkenankan memilih jurusan atau 

program studi yang sesuai dengan jurusannya di SMA atau sederajat. Jalur 

penerimaan masuk ini didasarkan atas prestasi akademik calon mahasiswa yang 

bersangkutan yang terlihat pada raport dan sertifikat-sertifikat prestasi pada 

bidang yang dipilih tersebut. Jalur ini sangat ketat, mengingat yang dipilih pada 

setiap sekolah adalah hanya satu orang yang memenuhi kriteria akademik jurusan 

yang bersangkutan, selain itu juga dengan melihat reputasi sekolah yang 

bersangkutan. 

Contoh jalur penerimaan lainnya adalah SPMB/SNMPTN dan SPMK. 

Kedua jalur penerimaan mahasiswa tersebut sama-sama merupakan penyumbang 

proporsi yang besar dalam penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa yang masuk 

melalui SPMB/SNMPTN dinilai memiliki tingkat intelegensi lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan SPMK. Hal ini dilihat dari perbandingan antara mahasiswa 

yang bisa masuk dan diterima dengan peminatnya yaitu kurang lebih 25% pada 

tahun 2009 (www.tvone.com) bahkan mencapai 20% pada tahun 2010 

(www.snmptn.wordpress.com) untuk SPMB/SNMPTN dan kurang lebih 65% 

untuk SPMK pada tiap tahunnya. Angka 25 % untuk SPMB ini dilihat dari peserta 
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yang dinyatakan lolos sebanyak 92.511 orang dibandingkan dengan peserta ujian 

yang tercatat yaitu sebesar 359.751 orang pada tahun 2009 (Surya Online, 2009). 

Sedangkan pada tahun 2010 mencapai angka 20% dilihat dari perbandingan antara 

daya tampung sebesar 82.000 calon mahasiswa dari 57 Perguruan Tinggi Negeri 

di Indonesia dengan peserta SNMPTN yang mencapai 447.000 orang (naik 10 

persen dari tahun sebelumnya). Hal ini berarti dalam SNMPTN/SPMB, satu 

peserta harus bisa menang bersaing dengan empat orang pada tahun 2009 dan satu 

dibanding lima orang untuk tahun 2010 sedangkan SPMK adalah 13 berbanding 

dengan 20 orang.   

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa jalur 

jalur Universitas Brawijaya Malang memiliki karakteristik dan keketatan selaksi 

yang berbeda-beda. Contohnya adalah pada PSB Akademik, SPMB/SNMPTN, 

dan SPMK. PSB Akademik, SPMB/SNMPTN dinilai lebih ketat dibanding 

dengan SPMK. Oleh karena itu, hanya mahasiswa yang memiliki tingkat 

intelegensi yang tinggi yang dapat menang dalam kompetisi perebutan kursi di 

PSB Akademik maupun SPMB/SNMPTN.  

Definisi kecerdasan ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan 

sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, 

merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, 

menggunakan bahasa, dan belajar (Stenberg dan Slater dalam Wikipedia, 2010).  

Menurut Slameto (2003) kecerdasan ini adalah salah satu faktor yang sangat 

memengaruhi prestasi belajar. Adapun prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan usaha yang dapat dicapai oleh seseorang setelah memperoleh 



56 

 

 

 

pengalaman belajar atau memperoleh sesuatu (Arifin, Winkel dalam Kristina, 

2009:17). Sedangkan prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi adalah prestasi 

mata kuliah inti dari akuntansi yang merupakan mata kuliah yang erat 

hubungannya dengan hitungan. Baik dan buruknya prestasi tersebut dapat 

dipengaruhi oleh tingkat intelektualitas yang dapat diukur dari jalur masuk 

penerimaan mahasiswa. Berdasarkan teori tersebut, dapat diformulasikan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 :  Jalur masuk berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah kuantitatif akuntansi. 

2.10.2 Prioritas Pilihan 

Pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru biasanya calon mahasiswa 

akan memilih prioritas pilihan berdasar atas urut-urutan yang paling diminati. 

Dengan memilih prioritas pertama berarti mahasiswa tersebut memiliki minat 

yang paling besar untuk masuk jurusan yang dipilih tersebut, setelah itu baru 

pilihan kedua dan ketiga merupakan prioritas sampingan setelah pilihan pertama.  

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Seseorang yang 

telah mempunyai minat terhadap satu mata kuliah tertentu cenderung termotivasi 

untuk memperhatikannya dengan baik (Tu’u, 2004:79-78).  Oleh karena itu, jika 

seseorang berminat besar akan suatu jurusan, seseorang tersebut akan lebih 

termotivasi untuk berprestasi dalam bidang atau jurusan yang ia minati tersebut. 

Dengan melihat pada prioritas pilihan kita juga dapat melihat dan mengukur minat 

serta motivasi mahasiswa terhadap jurusan yang bersangkutan. Adapun penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan faktor prioritas pilihan ini dilakukan oleh 
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Darobi (2008) yang menemukan bahwa  minat masuk jurusan (X1) dan variabel 

motivasi belajar (X2) berpengaruh positif terhadap variabel prestasi belajar 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan Tahun 2006/2007. 

Prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai 

oleh seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau memperoleh sesuatu 

(Arifin, Winkel dalam Kristina, 2009:17). Sedangkan prestasi mata kuliah 

kuantitatif akuntansi adalah prestasi mata kuliah inti dari akuntansi yang 

merupakan mata kuliah yang erat hubungannya dengan hitungan. Baik dan 

buruknya prestasi mata kuliah tersebut dapat dipengaruhi oleh minat dan motivasi 

yang dapat diukur dari prioritas pilihan mahasiswa saat memilih jurusan 

akuntansi. Dengan begitu dapat diformulasikan hipotesis sebagai berikut: 

H2 :  Prioritas pilihan berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa  dalam 

mata kuliah kuantitatif akuntansi.  

2.10.3 Jurusan Saat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat 

Pada saat SMA atau sederajat, siswa akan dijuruskan sesuai dengan minat, 

bakat, dan kemampuannya (untuk angkatan tahun 2004 penjurusan mulai dari 

kelas dua SMA). Selain itu, calon mahasiswa yang berasal dari jurusan tertentu 

dimana dalam penelitian ini adalah jurusan IPS dinilai akan lebih banyak 

berinteraksi dengan akuntansi bila dibandingkan dengan IPA. Hal ini mengingat 

salah satu pelajaran yang diajarkan di jurusan ini adalah akuntansi sedangkan IPA 

tidak mendapatkan pelajaran ini. Oleh karena itu, minat, bakat, dan banyaknya 

pengalaman atau eksposur terhadap suatu bidang studi pada level pendidikan yang 
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telah dijalani sebelumnya dapat diukur atau diproksikan terhadap jurusan asal 

pada saat SMA dan sederajat. Selain itu, dapat dirasionalisasikan pula bahwa 

mahasiswa dari jurusan yang berbeda pada level pendidikan yang telah dijalani 

sebelumnya akan memiliki prestasi yang berbeda pula sehubungan dengan adanya 

minat, bakat, dan banyaknya pengalaman terhadap jurusan yang bersangkutan 

yang ditekuni sekarang.  

Prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai 

oleh seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau memperoleh sesuatu 

(Arifin, Winkel dalam Kristina, 2009:17). Sedangkan prestasi mata kuliah 

kuantitatif akuntansi adalah prestasi mata kuliah inti dari akuntansi yang 

merupakan mata kuliah yang erat hubungannya dengan hitungan. Baik dan 

buruknya prestasi mata kuliah tersebut dapat dipengaruhi oleh bakat, minat, dan 

eksposur/pengalaman terhadap jurusan yang bersangkutan yang dapat diukur dari 

jurusan mahasiswa pada saat SMA atau sederajat. 

Beberapa penelitain sebelumnya berkaitan dengan masalah ini diantaranya 

adalah Byrne dan Flood (2009) yang menemukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan/eksposur terhadap akuntansi dengan kinerja 

akademik (prestasi) mahasiswa pada Jurusan Akuntansi. Smith (1968) dalam 

Faridah (2003) juga mengungkapkan bahwa akuntansi/bookkeeping yang 

diperoleh di sekolah lanjutan secara positif akan memengaruhi prestasi mahasiswa 

di perguruan tinggi dalam akuntansi dasar. Di samping itu, Baldwin dan Howe 

(1982); Doran et al (1991) dan Mitchel (1985) menyatakan bahwa mahasiswa 

yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi pada level pendidikan sebelumnya 
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mempunyai kinerja/prestasi yang kurang baik bila dibandingkan dengan yang 

memiliki pengetahuan akuntansi sebelumnya, namun mereka akan mengalami 

kemajuan menggungguli mahasiswa seangkatannya pada level mata kuliah 

berikutnya.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Andarini (2008) menemukan bahwa 

faktor jurusan studi mahasiswa di SMA secara parsial berpengaruh terhadap 

prestasi Mata Kuliah Pengantar Akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya Malang angkatan 2003-2006. Penelitian terbaru mengenai 

hal ini dilakukan oleh Al-Twaijry (2010) yang menemukan bahwa menunjukkan 

bahwa latar belakang akuntansi preuniversity hanya ditemukan berdampak 

signifikan pada Advanced Managerial Accounting (AMA) yang merupakan mata 

kuliah lanjutan dari Akuntansi Manajemen, sedangkan keterampilan dalam 

matematika ditemukan memengaruhi kinerja siswa secara signifikan dalam 

program Manajerial Accounting  (MA) dalam konteks Saudi Arabia.  

Dari uraian mengenai jurusan di SMA dan sederajat di atas, dapat 

diformulasikan hipotesis sebagai berikut: 

H3 :  Jurusan SMA atau sederajat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi secara keseluruhan 

baik dasar, menengah, maupun lanjutan. 

H4:   Jurusan SMA atau sederajat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar.  

H5 :  Jurusan SMA atau sederajat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi menengah. 
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H6 :  Jurusan SMA atau sederajat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi lanjutan. 

2.10.4 Jalur Masuk, Prioritas Pilihan, dan Jurusan di SMA atau Sederajat 

secara Bersama-sama Berpengaruh terhadap Prestasi Mata Kuliah 

Kuantitatif Akuntansi. 

Sehubungan dengan hipotesis-hipotesis sebelumnya, dinyatakan bahwa 

jalur masuk memiliki pengaruh terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi, begitu pula dengan prioritas pilihan juga memiliki pengaruh terhadap 

prestasi serta jurusan di SMA atau sederajat juga memiliki pengaruh terhadap 

prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi. Dengan begitu dapat dirumuskan suatu 

hipotesis: 

H7:  Jalur masuk, prioritas pilihan, dan jurusan SMA atau sederajat secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap terhadap prestasi belajar mahasiswa 

dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2006). Sudjana 

(1996:6) menyebutkan, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin dari 

hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifatnya. 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang angkatan 2007 yang 

berjumlah 318 mahasiswa (Sistem Informasi Akademik Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya (SISKA)). Penelitian ini akan dilakukan di Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Jl. MT Haryono 165 

Malang.  

3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). 

Indriantoro dan Supomo (2009) menyatakan bahwa untuk memperoleh sampel 

yang representatif diperlukan ukuran sampel yang besar. Selain itu Arikunto 

(2006) juga berpendapat bahwa dalam pengambilan sampel bila subjeknya kurang 

dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 

10%-15% atau 20%-25% atau lebih.  
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Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Sampel diambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana 

ada beberapa persyaratan yang dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi sebagai 

sampel, jadi dasar pertimbangannya ditentukan tersendiri oleh peneliti (Subagyo 

(1997) dalam Andarini, 2008:42). Dari total populasi sebesar 318 hanya 138 

kuesioner yang memenuhi kriteria purposive sampling dan dijadikan sebagai 

sampel dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam 

menentukan sampel adalah Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya Malang angkatan 2007 yang: 

1. Sedang menempuh Praktikum Auiditing 

2. Lulus SMA atau sederajat tahun 2007 

3. Mengisi pertanyaan kuesioner dengan lengkap terkait dengan data variabel 

independen. 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Arikunto (2006) data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang 

berupa fakta maupun angka. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh 

dari sumber penelitian yang asli, tanpa media perantara (Indriantoro dan 

Supomo, 2009:146-147).  Data primer yang diambil pada penelitian ini adalah 
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data yang berupa opini subjek penelitian secara individual dengan metode 

survey, yaitu dengan mengajukan pertanyaan tertulis melalui kuisioner yang 

dibagikan secara langsung kepada responden.  Data yang diambil dari jawaban 

terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuisioner tersebut mewakili variabel-

variabel bebas yang akan diukur.  

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2009:147). 

Dalam penelitian ini, data dari variabel terikat (Y) yaitu nilai-nilai mata kuliah 

kuantitatif akuntansi dikumpulkan dari data sekunder yang diambil dari 

Bagian Akademik Jurusan Akuntansi (recording). Selain itu, data sekunder 

juga meliputi telaah literatur untuk membentuk landasan teori, penentuan 

atribut berdasarkan penelitian terdahulu atau dari teori yang ada untuk 

mengukur variabel-variabel penelitian. Untuk hal ini, data sekunder diperoleh 

dari buku-buku, jurnal, internet, majalah, dan literatur terkait lainnya. 

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Metode Angket/Kuisioner 

 Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang diketahuinya (Arikunto, 2006:128). Metode angket ini digunakan 

untuk mencari besarnya pengaruh jalur penerimaan mahasiswa, prioritas pilihan 

dan jurusan di SMA yang terhadap prestasi belajar mata kuliah kuantitatif 

akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 
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Malang angkatan 2007 yang sedang menempuh Praktikum Auditing. Dalam 

penelitian ini digunakan jenis kuesioner dengan pertanyaan tertutup yaitu 

kuisioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, 

sehingga pengisi atau responden hanya memberi jawaban yang dipilih saja.  

3.2.2.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebagai pelengkap dalam mengumpulkan dan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

prasasti, notulen, legenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:135). Pada penelitian 

ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data berupa nilai huruf dari 

mata kuliah kuantitatif akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi yang diperoleh 

dari Bagian Akademik (recording) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2006:96). Sutrisno Hadi dalam Arikunto (2006:94) 

mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi. Dalam penelitian ini 

terdapat dua jenis variabel penelitian, yaitu: 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

memengaruhi prestasi belajar, yang terdiri dari: 

a. Jalur Penerimaan Mahasiswa (X1) 

Variabel ini merupakan proksi dari kecerdasan/intelektual dari mahasiswa 

yang dapat tercermin dari keketatan persaingan masuk. Adapun menurut 
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informasi yang didapat oleh penulis dari Sistem Informasi Akademik 

Jurusan (SISKA) untuk angkatan 2007 jalur masuk tersebut 

dikelompokkan menjadi 3 besar, yaitu SPMB/SNMPTN, SPMK, dan PSB 

Akademik. 

b. Prioritas Pilihan pada saat Seleksi Masuk (X2) 

Prioritas pilihan pada saat seleksi masuk sebenarnya merupakan proksi 

dari minat dan motivasi mahasiswa untuk memasuki jurusan akuntansi. 

Dengan adanya minat dan motivasi pada awal masuk, mahasiswa akan 

lebih terpacu untuk berprestasi. Prioritas ini terdiri dari 3, yaitu pilihan 

pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. 

c. Jurusan pada saat SMA atau Sederajat (X3) 

Jurusan pada saat SMA dan sederajat merupakan proksi minat, bakat, dan 

eksposur/pengalaman terhadap akuntansi pada level pendidikan yang telah 

dijalani sebelum masuk perguruan tinggi. Dengan adanya minat, bakat, 

dan banyaknya pengalaman dalam bidang akuntansi pada level pendidikan 

sebelumnya akan membantu dalam pencapaian prestasi yang baik dalam 

mata kuliah kuantitatif akuntansi. Adapun jurusan di SMA terdiri dari tiga, 

yaitu IPS, IPA dan Bahasa, sedangkan untuk SMK/STM bisa terdiri dari 

jurusan akuntansi, kesekertarisan, dan lain sebagainya. 
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3.3.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (Y) dalam peneitian ini adalah prestasi belajar mahasiswa 

dalam Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi dari Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya angkatan 2007. Untuk variabel terikat untuk 

variabel bebas Jalur Penerimaan Mahasiswa (X1), prioritas pilihan pada saat 

seleksi masuk (X2), dan Jurusan SMA atau sederajat (X3) datanya diambil dari 

hasil rata-rata semua nilai huruf yang dikonversikan ke nilai angka dari mata 

kuliah akuntansi kuantitatif (Pengantar Akuntansi, Pengantar Akuntansi II, 

Perpajakan, Akuntansi Keuangan I, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, 

Manajemen Keuangan, Akuntansi Keuangan II, Akuntansi Lanjutan, dan Auditing 

II). Atau dengan kata lain seluruh nilai huruf dari mata kuliah kunatitatif akuntansi 

dikonversikan dulu ke nilai angka kemudian dibagi dengan total mata kuliah yang 

ada. Berikut merupakan konversi dari nilai angka ke huruf beserta bobotnya. 

Tabel 3.1 
Daftar Ukuran Nilai 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 
> 80 – 100 A 4 
> 75 – 80 B+ 3,5 
> 69 – 75 B 3 
> 60 – 69 C+ 2,5 
> 55 – 60 C 2 
> 50 – 55 D+ 1,5 
> 44 – 50 D 1 
> 0 – 44 E 0 

         Sumber : Data Skunder (Buku pedoman akademik 2009/2010) 

Variabel terikat untuk variabel independen jurusan di SMA atau sederajat 

(X3) akan dibagi lagi menjadi tiga yaitu prestasi mata kuliah kuantitatif tingkatan 

dasar (Y1), tingkat menegah (Y2), tingkat lanjutan (Y2). Tingkat dasar terdiri dari  
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Pengantar Akuntansi, Pengantar Akuntansi II, sedangkan tingkatan menengah 

(Y2) terdiri dari Perpajakan, Akuntansi Keuangan 1, Akuntansi Keuangan II, 

Akuntansi Biaya, Akutansi Manajemen, dan Manajemen Keuangan, serta 

tingkatan lanjutan (Y3) yang terdiri dari Akuntansi Lanjutan dan Auditing II. 

Adapun metode pengukuran prestasinya sama dengan variabel-variabel 

sebelumnya, yaitu dengan mencari nilai angka rata-rata dari mata kuliah menurut 

golongannya.  

3.4 Metode Analisis Data 

  Penelitian ini menggunakan metode kuisioner untuk mendapatkan data 

primer dan juga menggunakan data sekunder dari recording. Metode kuesioner 

dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis. Keuntungan 

mengunakan metode kuesioner adalah metode ini dilengkapi dengan pilihan 

jawaban secara closed end question.. Adapun isi dari kuesioner dibuat oleh 

penulis sendiri yang merupakan pertanyaan tertutup dimana hanya ada satu 

pertanyaan untuk mengukur masing-masing variabel independen, sehingga tidak 

perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. 

  Data kualitatif yang ada pada kuesioner nantinya diubah menjadi data 

kuantitatif dalam bentuk angka dengan cara mengkategorikan variabel ke dalam 

kelompok tertentu lalu melakukan ranking dan preferensi terhadap kategori 

tersebut. Penilaian yang digunakan terdiri dari angka (1), (2), (3), (4), dan 

seterusnya tergantung dari banyaknya opsi jawaban dari masing-masing 

pertanyaan dalam kuesioner. Angka (1) adalah angka yang paling tidak 
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mendukung preferensi (ranking terbawah). Semakin besar angka yang diberikan, 

berarti semakin besar pula preferensi untuk jawaban tersebut. 

3.4.1 Metode Statistik Deskriptif 

  Data yang telah dikumpulkan dari responden melalui quesioner dan data 

sekunder yang telah diambil dari Bagian Akademik dianalisis menggunakan 

program SPSS 16 (Statistycal Program for Social Scince) for Windows dengan 

metode statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk 

menetukan jumlah frekuensi tiap butir pilihan dalam kuesioner dan juga untuk 

menentukan presentase dari masing-masing grup dalam pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner. Metode ini digunakan untuk mengetahui 

gambaran umum tentang situasi responden sehingga dapat memudahkan penulis 

dalam menganalisis data lebih lanjut.  

3.4.2  Uji Asumsi Klasik  

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk 

memperkirakan suatu garis atau persamaan regresi dengan jalan meminimalkan 

jumlah dari kuadrat kesalahan tiap observasi terhadapa garis tersebut, mengetahui 

apakah ada penyimpangan terhadap variabel yang ada dalam model, dan untuk 

mendapatkan kesimpulan statistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian 

ini juga menguji asumsi klasik yang melekat pada persamaan model regresi, 

sehingga data-data yang digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari asumsi 

klasik (Ghozali, 2006). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah :  
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a.  Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2006:147). Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang 

normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, normalirtas diuji 

menggunakan uji Kolomogorof Smirnov (Liliefors). Jika L hitung < L tabel 

atau Sig > a = 0.05 maka normalitas data terpenuhi. Normalitas data juga 

dapat dilihat melalui scater diagram antara skor peluang normal dengan data 

asli, jika membentuk garis lurus mendekati sudut 45 derajat maka data 

mendekati sebaran normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari 

residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas akan 

mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisein regresi menjadi tidak efisien. 

Uji heteroskedasitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan uji park. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi 

tersebut signifikan secara statistik (kurang dari 0.05), hal ini menunjukkan 

bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, 

dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik (lebih besar 

dari 0,05) maka asumsi tidak adanya heteroskedastisitas pada model tersebut 

diterima (Ghozali, 2006:125). 
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c. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya hubungan/korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Pengujian asumsi multikolonieritas ini dilakukan dengan 

mendeteksi nilai VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF ≤ 10 dan nilai Tolerance 

>0,1 maka dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terjadi 

multikolonieritas antar variabel bebasnya (Ghozali, 2006:95-96). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang bebas dari autokorelasi. Metode yang digunakan untuk 

menguji autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson dengan 

menggunakan kepercayaan 0.05 (5%). Jika nilai Durbin Watson (dw) terletak 

di antara dl dan 4-dU (dl < dw < dU) maka asumsi non autokorelasi terpenuhi 

yang berarti bahwa tida ada autokorelasi dalam model tersebut (Ghozali, 

2006:99-101). 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini akan menguji hipotesis apakah terdapat pengaruh variabel 

independen: jalur masuk (X1), prioritas pilihan (X2), dan jurusan di SMA atau 

sederajat dengan variabel dependen : prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi 

(Y). Adapun untuk variabel jurusan saat SMA atau sederajat (X3) variabel 
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dependennya akan dibagi lagi menjadi tiga yaitu prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi dasar (Y1), menengah (Y2), dan lanjutan (Y3).  

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linier. Analisis regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari analisis regresi linier berganda dan regresi linier sederhana. 

a.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk menentukan pola hubungan antara lebih dari satu 

variabel independen (X1, X2, X3) dengan satu variabel dependen (Y). 

Persamaan dari regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y   = Prestasi belajar mata kuliah kuantitatif akuntansi  

a    = konstanta (intercept) 

X1  = Jalur Masuk   

X2 = Prioritas Pilihan  

X3 = Jurusan di SMA  

b1, b2, b3  = koefisien regresi 

e          = kesalahan pengganggu (standard error) 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana  

Analisis ini digunakan untuk menganalisis pengaruh jurusan di SMA atau 

sederajat (X3) terhadap masing-masing prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi yang dibagi menjadi tiga, yaitu dasar (Y1), menengah (Y2), dan 
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lanjutan (Y3). Prestasi mata kuliah kuantitatif dasar (Y1) terdiri dari  Pengantar 

Akuntansi, Pengantar Akuntansi 2, tingkatan menengah (Y2) yang terdiri dari 

Perpajakan, Akuntansi Keuangan 1, Akuntansi Keuangan II, Akuntansi Biaya, 

Akutansi Manajemen, dan Manajemen Keuangan serta tingkatan lanjutan (Y3) 

yang terdiri dari Akuntansi Lanjutan dan Auditing II. Persamaan dari regresi 

linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Y1 = a + b3X3+ e 

2. Y2 = a + b3X3 + e 

3. Y3 = a + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y1 =  Prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar 

Y2 = Prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi menengah 

Y3 = Prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi lanjutan 

X3 = Jurusan di SMA atau sederajat 

a   = konstanta (intercept) 

b3  = koefisien regresi 

e   = kesalahan pengganggu (standard error) 

Untuk mengetahui signifikasi dari pengaruh variabel independen secara 

individual maupun secara simultan terhadap variabel dependen maka dilakukan 

uji sebagai berikut : 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 
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menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel maka 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual memengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat dilakukan 

melihat pada tingkat signifikasi sebesar 5% (0, 05). Jika nilai signifikansi t 

kurang dari 0,05 maka maka hipotesis diterima dan begitupula sebaliknya 

(Ghozali,2006:91).  

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F ini digunakan untuk menguji apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji F dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F 

menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka H0 

ditolak dan menerima hipotesis alternatif. Selain itu, dapat dilakukan dengan 

quick look yakni bila nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05 (5%) maka 

hipotesis ditolak pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2006:91). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif  Variabel Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang angkatan 2007. Data mengenai jalur 

masuk, prioritas pilihan, dan jurusan SMA atau sederajat (semua variabel X) 

dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan data mengenai nilai setiap Mata 

Kuliah Kuantitatif Akuntansi dikumpulkan dari data sekunder yang diperoleh dari 

Bagian Akademik Jurusan Akuntansi (recording). Kuesioner yang disebarkan 

berjumlah 216 sesuai dengan jumlah seluruh mahasiswa yang sedang menempuh 

praktikum auditing ke delapan kelas yang ada. Setelah terkumpul, kuesioner yang 

kembali dan sesuai dengan kriteria purposive sampling adalah berjumlah 138 

kuesioner. Adapun kriteria purposive sampling dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa S1 angkatan 2007 yang sedang menempuh Praktikum Auditing, lulus 

SMA pada tahun 2007, dan mengisi data mengenai variabel independen dengan 

lengkap. Berikut merupakan rincian jumlah sampel yang telah memenuhi kriteria 

purposive sampling:  
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Tabel 4.1 

Jumlah Sampel 

Total Mahasiswa Angkatan 2007 318

Tidak sedang menempuh Praktikum Auditing -126

Bukan lulusan SMA/Sederajat tahun 2007 -5

Kuesioner yang tidak kembali -23

Kuesioner yang tidak lengkap -26

Total sampel 138

Sumber: Data yang diolah 
 

Hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 16 menunjukkan bahwa presentase mahasiswi yang menjadi responden 

dalam penelitian ini adalah 66,7 % dan 33,3%nya adalah mahasiswa. Hal ini 

berarti responden perempuan adalah dua kali dari jumlah responden laki-laki. 

Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi mahasiswa laki-laki dan perempuan: 

Tabel 4.2  
Statistik Deskriptif Jenis Kelamin 

JenisKelamin
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 92 66.7 66.7 66.7

Laki-laki 46 33.3 33.3 100.0

Total 138 100.0 100.0  

Sumber: Output SPSS 

 
 Sehubungan dengan jalur masuk, berdasarkan data atau informasi dari 

Bagian Akademik (recording) mahasiswa angkatan 2007 hanya terdiri dari jalur 

masuk SPMB, PSB Akademik dan SPMK saja, namun pada kenyataanya di 

lapangan ditemukan pula responden yang mengisi Jalur Masuk SPKIns dan SPKS 
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sebagai Jalur Masuknya. Oleh karena itu, jalur masuk pada penelitian ini adalah 

terdiri dari lima jalur masuk, yaitu PSB Akademik, SPMB/SNMPTN, SPKS, 

SPKIns, dan SPMK. 

Penyumbang terbesar jumlah responden dalam penelitian ini adalah jalur 

masuk SPMB yaitu sebesar 52,2%, diikuti SPMK 30,4 %, lalu PSB Akademik 

13% kemudian SPKS dan SPKIns dengan presentase yang sama, yaitu 2,2 %. 

Dari hasil analisis deskriptif ini, dapat disimpulkan bahwa jalur masuk utama 

adalah dari SPMB yang menyumbang lebih dari 50% jumlah mahasiswa. Berikut 

merupakan tabel statistik deskriptif dari jalur penerimaan masuk: 

Tabel 4.3  
Statistik Deskriptif Jalur Masuk 

JalurMasuk 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid SPMK 42 30.4 30.4 30.4

SPKIns 3 2.2 2.2 32.6

SPKS  3 2.2 2.2 34.8

SPMB/SNMPTN 72 52.2 52.2 87.0

PSB Akademik 18 13.0 13.0 100.0

Total 138 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS  

Untuk prioritas pilihan ditemukan bahwa sebagian besar responden 

(80,4%) dalam penelitian ini memilih Akuntansi sebagai pilihan pertamanya. 

Setelah itu disusul responden dengan pilihan kedua sebesar 17,4 % dan pilihan 

ketiga yaitu 2,2%. Hal ini sejalan dengan jurusan SMA masing-masing 

mahasiswa, dimana hampir semua mahasiswa dari Jurusan IPS dan Bahasa 

memilih akuntansi sebagai pilihan pertama, sedangkan mahasiswa dari jurusan 



77 
 

 
 

IPA memilih akuntansi di pilihan kedua atau ketiga. Berikut merupakan tabel 

statistik deskriptif dari prioritas pilihan: 

Tabel 4.4  

Statistik Deskriptif Prioritas Pilihan 

PrioritasPilihan 
  

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 

Valid Pilihan 3 3 2.2 2.2 2.2

Pilihan 2 24 17.4 17.4 19.6

Pilihan 1 111 80.4 80.4 100.0

Total 138 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS 

Sehubungan dengan jurusan SMA atau sederajat, mayoritas jurusan asal 

mahasiswa adalah IPA, yaitu sebesar 51,4% yang mengalahkan presentase dari 

jurusan IPS yaitu sebesar 47,1%. Padahal sebenarnya Akuntansi merupakan 

jurusan ilmu sosial yang relevannya diperuntukkan untuk calon mahasiswa dari 

jurusan sosial juga. Selain itu, ditemukan pula satu responden yang berasal dari 

Jurusan Akuntansi (SMK) dan juga satu responden dari Jurusan Bahasa. Berikut 

merupakan tabel statistik deskriptif dari jurusan SMA atau sederajat: 

Tabel 4.5  
Statistik Deskriptif Jurusan SMA 

JurusanSMA 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Bahasa 1 .7 .7 .7

IPA 71 51.4 51.4 52.2
IPS 65 47.1 47.1 99.3
Akuntansi 1 .7 .7 100.0
Total 138 100.0 100.0  

Sumber: Output SPSS 
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4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

 Model regresi linier berganda (multiple regressions) dapat disebut sebagai 

model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian 

disebut dengan asumsi klasik. Uji ini dilakukan agar data-data yang digunakan 

dalam pengujian hipotesis bebas dari asumsi klasik (Ghozali, 2006:95). Proses 

pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi sehingga 

langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan 

langkah kerja yang sama dengan uji regresi.  Ada empat uji asumsi klasik yang 

dilakukan terhadap model regresi pada penelitian ini, yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi. 

4.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 

2006:147). Metode yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini 

adalah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual hasil 

persamaan regresi. Bila probabilitas hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih besar 

dari 0,05 (5%) maka asumsi normalitas terpenuhi, dan sebaliknya jika  

probabilitas hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih kecil dari 0,05 (5%) maka asumsi 

normalitas tidak terpenuhi. Hasil pengujian pada penelitian ini ditunjukkan oleh 

tabel 4.6 dibawah ini:  

 
 
 
 



79 
 

 
 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardiz

ed Residual 

N 138 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .29970581 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .085 
Positive .042 
Negative -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .998 
Asymp. Sig. (2-tailed) .272 
a. Test distribution is Normal.  

      Sumber: Output SPSS 
 
Dari tabel 4.6, hasil pengujian terhadap nilai residual menghasilkan 

Asymptotic Significance > 0,05 yaitu sebesar 0.272 yang berarti asumsi normalitas 

telah terpenuhi. Uji normalitas data juga dapat dilihat melalui scater diagram 

antara skor peluang normal dengan data asli, jika membentuk garis lurus diagonal 

mendekati sudut 45 derajat maka data mendekati sebaran normal. Berikut 

merupakan scater diagram dari hasil olah data penelitian ini : 
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Gambar 4.1  

Grafik Scatterplot Uji Normalitas 

 
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal memiliki sudut mendekati 45 derajat mengikuti sebaran 

normal yang berarti model ini telah memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak dipakai untuk 

memprediksi prestasi belajar berdasarkan masukan variabel independennya.  

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini diuji dengan menggunakan uji Park. Dalam uji Park apabila koefisien 

parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik (kurang 
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dari 0,05) maka dapat dikatakan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi 

terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan 

secara statistik (lebih besar dari 0,05) maka tidak ada heteroskedastisitas pada 

model tersebut atau dengan kata lain dalam model tersebut terdapat 

homoskedastisitas (Ghozali, 2006:125). Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini, 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.7  
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Bebas  Sig. Keterangan 

X1 (Jalur Masuk) 0, 140 Non heteroskedastisitas

X2 (Prioritas Pilihan) 0, 366 Non heteroskedastisitas

X2 (Jurusan SMA) 0, 277 Non heteroskedastisitas

Sumber : Data yang diolah 

 Dari tabel hasil output di atas dapat dilihat bahwa semua parameter beta 

tidak signifikan secara statistik (lebih dari 0,05) oleh karena itu model regresi 

berganda ini tdak mengandung heteroskedastisitas atau disebut model yang 

homoskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

berganda ini layak dipakai untuk memprediksi prestasi belajar berdasarkan 

masukan variabel independennya.  

4.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya (Ghozali, 

2006:95). Pada penelitian ini, multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai 

tolerance dan lawannya VIF (Variance Inflating Factor). Kedua ukuran ini 
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menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Bila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF<10 

maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi tersebut (Ghozali, 

2006:96). Hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.8  
Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

X1 (Jalur Masuk) 0, 909 1, 100 Non multikolinieritas 

X2 (Prioritas Pilihan) 0, 893 1, 119 Non multikolinieritas 

X2 (Jurusan SMA) 0, 847 1, 180 Non multikolinieritas 

Sumber : Data yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua nilai tolerance dari semua 

variabel independen adalah lebih besar dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi 

antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada variabel yang memiliki nilai 

VIF lebih besar dari 10 yang berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

model regresi berganda ini layak dipakai untuk memprediksi prestasi belajar 

berdasarkan masukan variabel independennya.  

4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006:99). Model regresi 

yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi 

dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson dengan menggunakan 
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kepercayaan 0.05 (5%). Jika nilai Durbin Watson (dw) terletak di antara dl dan 4-

dU (dl < dw < dU) maka asumsi non autokorelasi terpenuhi (Ghozali, 2006:100). 

Dengan jumlah sampel sebanyak 138 responden dan 3 variabel independen, dari 

Tabel Durbin Watson diperoleh nilai dl=1.7665, dan dU = 1.6778, sehingga nilai 

4-dU = 2. 2335. Nilai Durbin Watson Test pada output SPSS yang ditunjukkan 

pada tabel 4.9 adalah sebesar 2.015, sehingga terletak di antara 1.7665 dan 2.2335 

(1.7665 < 2.015 < 2.2335). Oleh karena itu, model regresi ini telah memenuhi 

asumsi non-autokorelasi dan dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini 

layak dipakai untuk memprediksi prestasi belajar berdasarkan masukan variabel 

independennya. 

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis  

Berikut adalah output SPSS model summary dari Koefisien Determinasi yang 

merupakan hasil uji hipotesis 1 sampai 3 dan juga hipotesis 7: 

Tabel 4.9  
Hasil Uji Regresi Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson

1 .473a .224 .206 .30304 2.015
a. Predictors: (Constant), Jurusan SMA, Jalur Masuk, Prioritas Pilihan 
b. Dependent Variable: Prestasi   
Sumber: Output SPSS 

Dari tabel di atas nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 

0.206. Hal ini berarti 20.6 % variasi variabel terikat Y (Prestasi Mata Kuliah 

Kuantitatif Akuntansi) dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel 

independen X1 (Jalur Masuk), X2 (Prioritas Pilihan), dan X3 (Jurusan SMA atau 
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sederajat). Sedangkan sisanya sebesar 79.4% (100%-20.6% ) dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar tiga variabel bebas yang diteliti. Adapun Standar Error of the 

Estimate (SEE) adalah bernilai kecil yaitu sebesar 0.30304 yang berarti model ini 

dapat dikatakan tepat untuk memprediksi variabel terikat Y (Prestasi Mata Kuliah 

Kuantitatif Akuntansi). Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi makin 

tepat dalam meprediksi variabel terikat.  

Hasil pengujian  hipotesis 1 sampai 3 disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.10  
Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.118 .184  16.976 .000

Jalur Masuk .098 .018 .436 5.467 .000
.143Prioritas Pilihan -.087 .059 -.119 -1.474 

Jurusan SMA .030 .053 .046 .558 .578
a. Dependent Variable: Prestasi      
Sumber: Output SPSS 

Dari tabel di atas dapat dibuat suatu persamaan regresi: 

Y1 = 3.118 + 0.098X1 - 0.087X2 + 0.030X3 + e 

Keterangan:  

Y1 = Prestasi Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi keseluruhan 

X1 = Jalur Masuk 

X2 = Prioritas Pilihan 

X3 = Jurusan SMA 

e     = Kesalahan pengganggu (standard error) 
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4.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 adalah Jalur masuk berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi. Hasil output SPSS dalam 

tabel 4.10 di atas menunjukkan koefisien beta sebesar 0,436 dengan signifikansi 

sebesar  0.000. Nilai signifikansi sebesar 0.000 adalah jauh lebih kecil dari 0,05. 

Oleh karena itu, hasil pengujian ini mendukung hipotesis 1, yaitu jalur masuk 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah 

kuantitatif akuntansi. 

4.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis 2 adalah prioritas pilihan berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi. Hasil output SPSS dalam 

tabel 4.10 di atas menunjukkan signifikansi sebesar 0.143 dengan koefisien beta 

sebesar -0.119. Nilai signifikansi sebesar 0.143 adalah lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis 2, yaitu prioritas 

pilihan tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam 

mata kuliah kuantitatif akuntansi.  

4.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis 3 adalah Jurusan di SMA atau sederajat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi secara 

keseluruhan baik dasar, menengah, maupun lanjutan. Hasil output SPSS dalam 

tabel 4.10 di atas menunjukkan signifikansi sebesar 0.578 dengan koefisien beta 

sebesar 0.046. Nilai signifikansi sebesar 0.578 adalah lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis 3, yaitu Jurusan 
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SMA atau sederajat tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi secara keseluruhan baik dasar, 

menengah, maupun lanjutan. 

4.3.4  Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Hipotesis 4 adalah Jurusan SMA berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar yang terdiri dari 

Pengantar Akuntansi dan Pengantar Akuntansi II. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan secara terpisah dengan pengujian regresi berganda atas hipotesis-

hipotesis 1 sampai dengan 3. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode 

analisis regresi linier sederhana yang terdiri dari satu variabel bebas (Jurusan 

SMA atau sederajat) dan satu variabel terikat (prestasi Mata Kuliah Kuantitatif 

Akuntansi Dasar). Berikut merupakan output hasil olah data dengan SPSS: 

Tabel 4.11  
Hasil Uji Jurusan SMA terhadap Prestasi Akuntansi Dasar 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.284 .229  14.325 .000

Jurusan SMA .072 .090 .068 .794 .429
a. Dependent Variable: Prestasi Akuntansi Dasar   
Sumber: Output SPSS 

Hasil output SPSS dalam tabel di atas menunjukkan signifikansi sebesar 

0.429 dengan koefisien beta sebesar 0.068. Nilai signifikansi sebesar 0.429 adalah 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil pengujian ini tidak mendukung 

hipotesis 4, yaitu Jurusan SMA atau sederajat tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi 

Dasar. Adapun model yang terbentuk dari hasil regresi linier sederhana ini adalah: 

Y1 = 3.284 + 0.072X3+ e 

Keterangan: 

Y1 =  Prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar 

X3 = Jurusan di SMA atau sederajat 

e  = Kesalahan pengganggu (standard error) 

4.3.5 Hasil Pengujian Hipotesis 5 

Hipotesis 5 adalah Jurusan SMA atau sederajat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar mahasiswa dalam Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi Menengah. 

Pengujian hipotesis ini juga dilakukan secara terpisah dengan pengujian regresi 

berganda atas hipotesis-hipotesis 1 sampai dengan 4. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan metode analisis regresi linier sederhana yang terdiri dari satu 

variabel bebas (jurusan SMA atau sederajat) dan satu variabel terikat (prestasi 

Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi Menengah). Berikut merupakan tabel output 

hasil regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis 5 dengan SPSS: 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Jurusan SMA terhadap Prestasi Akuntansi Menengah 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.882 .178  16.189 .000

Jurusan SMA .127 .070 .154 1.812 .072
a. Dependent Variable: Prestasi Akuntansi Menengah   
Sumber: Oupit SPSS 
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Hasil output SPSS untuk pengujian pengaruh jurusan SMA atau sederajat 

terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi menengah dalam tabel di atas 

menunjukkan signifikansi sebesar 0.072 dengan koefisien beta sebesar 0.154. 

Nilai signifikansi sebesar 0.072 adalah lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil dari 

0,10. Jika batas toleransi signifikansi yang dipakai adalah sebesar 0,05 hasil 

pengujian ini tidak mendukung hipotesis 5 yaitu jurusan SMA atau sederajat tidak 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah 

kuantitatif akuntansi menengah. Namun jika batas toleransi signifikansinya 

sebesar 0.10 (10%), maka hasil pengujian ini mendukung hipotesis 5 yaitu jurusan 

SMA atau sederajat berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa 

dalam Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi Menengah. Berikut merupakan model 

yang terbentuk dari hasil pengujian ini: 

1. Y2 = 2.882 + 0.127X3 + e 

Keterangan: 

Y2 = Prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi menengah 

X3 = Jurusan di SMA atau sederajat 

e   = kesalahan pengganggu (standard error) 

4.3.6 Hasil Pengujian Hipotesis 6 

Hipotesis 6 adalah Jurusan SMA atau sederjat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar mahasiswa dalam Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi Lanjutan. 

Pengujian hipotesis ini juga dilakukan secara terpisah dengan pengujian regresi 

berganda atas hipotesis-hipotesis 1 sampai dengan 5. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan metode analisis regresi linier sederhana yang terdiri dari satu 
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variabel bebas (jurusan SMA atau sederajat) dan satu variabel terikat (prestasi 

mata Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi Lanjutan). Berikut merupakan tabel 

output hasil regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis 6 dengan SPSS: 

Tabel 4.13  
Hasil Uji Jurusan SMA terhadap Prestasi Akuntansi Lanjutan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.282 .166  19.750 .000

Jurusan SMA .019 .066 .025 .293 .770
a. Dependent Variable: Prestasi Akuntansi Lanjutan   
Sumber: Output SPSS 

Hasil output SPSS untuk pengujian pengaruh jurusan SMA terhadap 

prestasi mata kuliah akuntansi lanjutan dalam tabel di atas menunjukkan 

signifikansi sebesar 0.770 dengan nilai beta yang kecil, yaitu sebesar 0.025. Nilai 

signifikansi sebesar 0.770 adalah lebih besar dari 0,05, dengan demikian hasil 

pengujian ini tidak mendukung hipotesis 6 yaitu jurusan SMA tidak berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif 

akuntansi lanjutan. Berikut merupakan model yang terbentuk dari hasil pengujian 

ini: 

Y3 = 3.282+ 0.019X3 + e 
 

Keterangan: 

Y3 = Prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi lanjutan 

X3 = Jurusan di SMA atau sederajat 

e   = kesalahan pengganggu (standard error) 
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4.3.7 Hasil Pengujian Hipotesis 7 

Hipotesis 7 adalah jalur masuk, prioritas pilihan, dan jurusan SMA atau 

sederajat secara bersama-sama berpengaruh terhadap terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi. Berikut merupakan tabel 

output hasil regresi linier berganda untuk menguji hipotesis 7 dengan SPSS: 

Tabel 4.14  
Hasil Uji Pengaruh Simultan (F Test) 

ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.547 3 1.182 12.874 .000a

Residual 12.306 134 .092   

Total 15.853 137    

a. Predictors: (Constant), Jurusan SMA, Jalur Masuk, Prioritas Pilihan  

b. Dependent Variable: Prestasi     
Sumber: Output SPSS 

 Dari uji ANOVA atau F test di atas, diperoleh F hitung sebesar 12.874 

dengan probabilitas sebesar 0.000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, 

maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi Prestasi Mata Kuliah 

Kuantitatif Akuntansi Mahasiswa. Dengan demikian hipotesis 7 didukung oleh 

hasil uji ini, yaitu variabel bebas X1 (Jalur Masuk), X2 (Prioritas pilihan), dan X3 

(Jurusan SMA atau sederajat) secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat 

Y (Prestasi Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi). 
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4.4  Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil uji parsial dan uji simultan yang telah didiskripsikan di 

atas, berikut merupakan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian dan 

faktor-faktor yang dapat menjelaskan hasil penelitian tersebut. 

4.4.1 Pengaruh Jalur Masuk terhadap Prestasi Mata Kuliah Kuantitatif 

Akuntansi 

Hasil uji parsial jalur masuk terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi menunjukkan hasil yang positif dan mendukung hipotesis bahwa jalur 

masuk berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif 

akuntansi. Faktor jalur masuk inilah satu-satunya faktor dari ketiga faktor yang 

diuji dalam penelitian ini yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap 

prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi. Hal ini sejalan dengan rasionalisasi 

bahwa keketatan seleksi masuk yang tercermin pada jalur penerimaan mahasiswa 

dapat memprediksi kemampuan intelektualitas dari mahasiwa dalam mata kuliah 

kuantitatif akuntansi yang nantinya juga berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa 

yang bersangkutan. 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya setiap 

tahunnya mengadakan seleksi masuk mahasiswa baru melalui beberapa jalur. 

Pada awalnya, menurut bagian Akademik Jurusan Akuntansi jalur penerimaan 

mahasiswa baru pada tahun 2007 hanya terdiri dari tga jalur masuk, yaitu PSB 

Akademik, SPMB, dan SPMK padahal jika menurut buku pedoman Universitas 

Brawijaya penerimaan pada tahun 2007 terdiri dari delapan jalur masuk. Menurut 

Bagian Akademik, hal ini terjadi karena tahun 2007 merupakan peralihan 
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kurikulum, dan fihak Brawijaya menyelenggarakan beberapa program baru untuk 

menyeleksi mahasiswa baru dan yang benar-benar terealisasi pada tahun tersebut 

hanya PSB Akademik, SPMB, dan SPMK, sedangkan yang lain masih dalam 

program dan belum benar-benar terlaksana di lapangan. Pada kenyataannya, 

dalam kuesioner yang disebar ke seluruh mahsasiswa yang sedang menempuh 

praktikum auditing, ada juga responden yang mengisi jalur masuk SPKS dan 

SPKIns. Oleh karena itu, pada penelitian ini kelima jalur masuk, yaitu PSB 

Akademik, SPMB, SPMK, SPKS, dan SPKIns yang menjadi obyek yang diuji 

pengaruhnya terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi.  

Setiap seleksi jalur masuk perguruan tinggi memiliki kriteria yang 

berbeda-beda.  PSB Akademik contohnya yaitu penjaringan yang dilakukan tanpa 

ujian tulis (test), dimaksudkan untuk menjaring calon mahasiswa yang berprestasi 

di bidang akademik. Dalam seleksi penerimaan ini, calon mahasiswa harus 

berkompetisi dengan semua siswa yang ada pada suatu SMA atau sederjat. Hal ini 

dikarenakan pada setiap sekolah hanya akan ada satu calon mahasiswa yang akan 

diterima itupun hanya jika prestasinya telah memenuhi syarat dan kriteria dari 

jurusan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penerimaan melalui jalur PSB Akademik sangatlah ketat dan 

juga menghasilkan mahasiswa dengan rata-rata IPK mata kuliah kuantitatif 

akuntansi yang paling tinggi dibanding dengan jalur lainnya. 

Adapun jalur penerimaan SPMB/SNMPTN dan SPMK yang merupakan 

penyumbang terbesar dari keseluruhan jumlah mahasiswa. Pada SPMB 

persaingan lebih ketat jika dibanding dengan SPMK. Hal ini dapat dilihat dari 



93 
 

 
 

perbandingan antara mahasiswa yang bisa masuk dan diterima dengan peminatnya 

yaitu kurang lebih 25% pada tahun 2009 (www.tvone.com) bahkan mencapai 20% 

pada tahun 2010 (www.snmptn.wordpress.com) untuk SPMB/SNMPTN dan 

kurang lebih 65% untuk SPMK pada tiap tahunnya. Hal ini berarti dalam 

SNMPTN/SPMB, satu peserta harus bisa menang bersaing dengan empat orang 

pada tahun 2009 dan satu dibanding lima orang untuk tahun 2010 sedangkan 

SPMK adalah 13 berbanding dengan 20 orang. Melalui penelitian ini telah 

terbukti secara bahwa hanya mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan 

kemampuan dalam artian umum yang dapat menang dalam kompetisi perebutan 

kursi di SPMB/SNMPTN. 

Selain ketiga jalur masuk di atas, ditemukan pula adanya Seleksi Program 

Kemitraan Sekolah (SPKS) dan Seleksi Program Kemitraan Instansi (SPKIns). 

Seleksi Program Kemitraan Sekolah (SPKS) adalah seleksi yang dilakukan 

melalui ujian tulis maupun tanpa ujian tulis berdasarkan kemitraan dengan 

sekolah, dimaksudkan untuk menjaring calon mahasiswa yang berprestasi di 

bidang akademik. Sedangkan Seleksi Program Kemitraan Instansi (SPKIns) yaitu 

seleksi yang dilakukan melalui ujian tulis berdasarkan kemitraan dengan instansi. 

Penerimaan melaui jalur SPKS lebih longgar daripada penerimaan melalui PSB 

Akademik dan SPMB. Hal ini karena peserta yang mengikuti seleksi ini adalah 

hanya calon mahasiswa pada SMA-SMA tertentu yang memiliki hubungan 

kemitraan dengan Universitas yang bersangkutan dan tidak semua SMA yang bisa 

mengikuti jalur masuk ini. Sehingga pesaing dalam mengikuti jalur masuk ini juga 

tidak sebanyak PSB Akademik dan SPMB.  



94 
 

 
 

Adapun jalur SPKIns juga lebih longgar daripada PSB Akademik, SPMB 

dan SPKS. Hal ini karena hanya calon mahasiswa tertentu yang memiliki 

hubungan dengan instansi tertentu dan instansi tersebut memiliki hubungan 

kemitraan dengan Universitas Brawijaya yang memiliki hak untuk mengikuti jalur 

masuk ini. Sedangkan instansi yang memiliki kemitraan dengan Universitas 

Brawijaya juga tidak sebanyak SMA-SMA yang memiliki kemitraan dengan 

Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, pesaingnya pun tidak sebanyak PSB 

Akademik, SPMB, dan SPKS namun, masih tetap lebih ketat dibanding dengan 

dengan SPMK. Berikut merupakan tabel rata-rata dari prestasi mahasiswa dalam 

mata kuliah kuantitatif akuntansi: 

Tabel 4.15 
 Tabel Rata-rata Prestasi Menurut Jalur Masuk 

Jalur Masuk Frekuensi Persentase Rata-rata Prestasi 
(means) 

PSB Akademik 18 13 3,42 
SPMB/SNMPTN 72 52,2 3,36 
SPKS 3 2,2 3,13 
SPKIns 3 2,2 3,40 
SPMK 72 30,4 3,02 
Jumlah 138 100 

Sumber: Data yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  rata-rata tertinggi adalah dari 

mahasiswa melalui jurusan PSB Akademik, disusul dengan SPKIns, kemudian 

SPMB/SNMPTN lalu SPKS dan yang terakhir adalah SPMK. Ternyata 

mahasiswa dari jurusan SPKIns menempati urutan kedua. Hal ini karena 

mahasiswa dari jalur masuk ini hanya tiga yang menjadi responden dan kebetulan 

ketiga responden tersebut memiliki nilai yang bagus dalam mata kuliah kuantitatif 

Akuntansi ini.  
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4.4.2 Pengaruh Prioritas Pilihan terhadap Prestasi Mata Kuliah Kuantitatif 

Akuntansi 

Hasil uji parsial prioritas pilihan terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Oleh karena itu, hasil 

pengujian ini tidak sejalan dengan hipotesis bahwa ada pengaruh prioritas pilihan 

terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi.  

Pada saat memilih prioritas pilihan pada saat penerimaan mahasiswa baru, 

biasanya calon mahasiswa akan memilih prioritas pilihan berdasar atas urut-urutan 

yang paling diminati. Dengan memilih prioritas pertama berarti mahasiswa 

tersebut memiliki minat yang besar untuk masuk pada jurusan tersebut. Jika 

seseorang berminat besar akan suatu jurusan, seseorang tersebut akan lebih 

termotivasi untuk berprestasi dalam bidang atau jurusan yang diminati tersebut. 

Dengan begitu minat dan motivasi dapat dilihat dan diukur dari prioritas pilihan 

dan dapat memengaruhi prestasi belajar.  

Berkebalikan dengan hipotesis dan rasionalisasi yang dijelaskan di atas, 

ternyata prioritas pilihan tidak berpengaruh signifikan, bahkan memiliki koefisien 

yang negatif. Hal ini terjadi bisa karena dua hal, yaitu minat dan motivasi yang 

memang tidak berpengaruh terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi 

atau karena prioritas pilihan bukan proksi yang tepat untuk mengukur minat dan 

motivasi mahasiswa untuk memasuki Jurusan Akuntansi. Jika karena motivasi, 

hal ini akan sangat bertentangan dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

diantaranya adalah oleh Setiyoningsih (2003) dan Darobi (2008) yang 
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menyebutkan bahwa minat yang kemudian menimbulkan motivasi selalu 

berpengaruh positif terhadap prestasi.  

Ketidaksignifikanan ini kemungkinan besar disebabkan oleh proksi yang 

kurang tepat. Dalam pengisian prioritas pilihan saat seleksi masuk tidak selalu 

atas dorongan sendiri, namun mungkin karena dorongan orang tua ataupun karena 

mengikuti teman sehingga pada saat diterima dan menjalani perkuliahan, mereka 

tidak dengan sungguh-sungguh menjalaninya dan menyebabkan prestasi yang 

juga tidak begitu baik. Selain itu, hal ini juga berhubungan dengan jalur 

penerimaan masuk mahasiswa. Biasanya mahasiswa yang tidak masuk melalui 

SPMB akan memilih SPMK menjadi alternatif, meskipun nantinya mereka 

memilih akuntansi pada pilihan pertama pada SPMK, namun tetap saja pilihan 

yang benar-benar mereka inginkan sebenarnya bukanlah akuntansi namun pilihan 

lain di SPMB dimana mereka tidak diterima sebelumnya. Berikut merupakan rata-

rata dari prestasi mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi berdasarkan 

prioritas pilihannya: 

Tabel 4.16 
 Tabel Rata-rata Prestasi Menurut Prioritas Pilihan 

Prioritas Pilihan Frekuensi Presentase Rata-rata Prestasi 
(means) 

Pilihan 1 111 80,4 3,53 
Pilihan 2 24 17,4 3,33 
Pilihan 3 3 2,2 3,24 
Jumlah 138 100 

Sumber: Data yang diolah 
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4.4.3 Pengaruh Jurusan SMA atau Sederajat terhadap Prestasi Mata 

Kuliah Kuantitatif Akuntansi 

Hasil uji regresi berganda pengaruh jurusan SMA terhadap prestasi Mata 

Kuliah Kunatitatif Akuntansi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Oleh 

karena itu, hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis 3, yaitu Jurusan SMA 

tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah kuantitatif akuntansi secara keseluruhan baik dasar, menengah, maupun 

lanjutan.  

Adanya minat, bakat dan banyaknya pengalaman atau eksposur terhadap 

suatu bidang studi pada level pendidikan yang telah dijalani sebelumnya dapat 

diukur atau diproksikan dengan jurusan asal pada saat SMA dan sederajat. Pada 

saat SMA siswa akan dijuruskan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 

Bagi calon mahasiswa yang dijuruskan ke IPS atau jurusan sosial lainnya juga 

karena minat, bakat, dan kemampuannya ada pada jurusan tersebut. Oleh karena 

itu, calon mahasiswa dari jurusan IPS atau sosial dinilai lebih memiliki minat, 

bakat, dan lebih banyak mengalami interaksi dengan akuntansi bila dibandingkan 

dengan IPA atau Bahasa. Hal ini disebabkan pada jurusan IPS atau sosial salah 

satu mata pelajaran yang diajarkan adalah akuntansi sehingga calon mahasiswa 

dari jurusan IPS akan lebih berpengalaman dengan akuntansi bila dibandingkan 

dengan IPA dan mahasiswa jurusan IPS atau ilmu sosial lainnya akan lebih 

berprestasi pada jurusan akuntansi. 
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Berkebalikan dengan rasionalisasi dan hipotesis sebelumnya, ternyata 

minat, bakat, dan eksposur yang diproksikan terhadap jurusan di SMA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi 

mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

Hal ini juga berkebalikan dengan penelitian Byrne dan Flood (2009) yang 

menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan/eksposur 

terhadap akuntansi dengan kinerja akademik (prestasi) mahasiswa pada jurusan 

Akuntansi. Hal ini bisa karena obyek penelitian yang berbeda dimana Byrne dan 

Flood (2009) meneliti di sebuah Universitas di Irlandia sedangkan penelitian 

dilakukan di Universitas Brawijaya Malang (Indonesia). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Djamhuri (1993:38) dalam Andarini (2008:13) tentang pengaruh pendidikan 

akuntansi di SLTA terhadap keberhasilan mahasiswa di Jurusan Akuntansi yang 

mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan keberhasilan yang didasarkan 

atas perbedaan jurusan di SLTA. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Bergin (1983) dan Keef (1992) yang menemukan bahwa eksposur 

terhadap akuntansi pada jenjang sekolah menengah tidak memiliki hubungan 

dengan kinerja atau prestasi mahasiswa secara keseluruhan. 

Berikut merupakan rata-rata dari prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi 

yang dihitung menurut rata-rata dari per kelompok jurusan pada saat SMA dan 

sederajat: 
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Tabel 4.17 
 Tabel Rata-rata Prestasi Menurut Jurusan SMA 

Jurusan SMA Frekuensi Persentase Rata-rata Prestasi 
(means) 

Akuntansi  1 0,7 3,60 
IPS 65 47,1 3,29 
IPA 71 51,4 3,24 

Bahasa 1 0,7 2,75 
Jumlah 138 100 

Sumber: Data yang diolah 

4.4.4 Pengaruh Jurusan SMA atau Sederajat terhadap Prestasi Mata 

Kuliah Kuantitatif Akuntansi Dasar  

Hasil uji regresi linier sederhana Jurusan SMA atau sederajat terhadap 

prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar menunjukkan bahwa Jurusan 

SMA atau sederajat tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar yang terdiri dari 

Pengantar Akuntansi dan Pengantar Akuntansi II.  

Hasil penelitian ini berkebalikan dengan rasionalisasi dan penelitian 

sebelumnya. Seperti yang telah disebutkan bahwa adanya minat, bakat, dan 

banyaknya pengalaman atau eksposur terhadap suatu bidang studi pada level 

pendidikan yang telah dijalani sebelumnya dapat diukur atau diproksikan dengan 

jurusan asal pada saat SMA atau sederajat. Pada saat SMA siswa akan dijuruskan 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Bagi calon mahasiswa yang 

dijuruskan ke IPS atau jurusan sosial lainnya juga karena minat, bakat, dan 

kemampuannya ada pada jurusan tersebut. Oleh karena itu, calon mahasiswa dari 

jurusan IPS atau sosial dinilai lebih memiliki minat, bakat, dan lebih banyak 

mengalami interaksi dengan akuntansi bila dibandingkan dengan IPA atau 
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Bahasa. Hal ini disebabkan juga pada jurusan IPS atau sosial salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan adalah akuntansi sehingga calon mahasiswa dari jurusan 

IPS akan lebih berpengalaman dengan akuntansi bila dibandingkan dengan IPA. 

Dengan demikian, jurusan di SMA ini akan mendukung prestasi mahasiswa dalam 

mata kuliah kuantitatif akuntansi khususnya mata kuliah kuantitatif akuntansi 

dasar. 

Selain itu, hasil penelitian ini berkebalikan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Andarini (2008) yang menyebutkan bahwa jurusan pada saat SMA 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi mahasiswa pada mata kuliah akuntansi 

dasar (Pengantar Akuntansi). Hal ini dapat disebabkan oleh adanya banyak 

pengalaman terhadap jurusan yang ditekuni sekarang pada level pendidikan 

sebelumnya akan membuat mahasiswa yang bersangkutan lebih mudah 

mempelajari mata kuliah pada jurusan yang ditekuni sekarang, namun nantinya 

sejalan dengan makin mendalamnya mata kuliah yang dipelajari pada level mata 

kuliah setelahnya, mahasiswa tersebut akan mengalami kesulitan lagi, karena 

pengalaman terhadap mata kuliah tersebut sudah tidak begitu mendukung mereka 

dan mereka harus belajar lebih keras lagi untuk mempelajari mata kuliah 

selanjutnya yang tentunya berbeda dengan yang pernah mereka pelajari 

sebelumnya. 

Di sisi lain, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Keef (1988) dan 

Koh and Koh (1999) yang menemukan bahwa adanya kemampuan akuntansi pada 

level pendidikan sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perestasi akuntansi di perguruan tinggi pada tahap-tahap awal. Hasil pengujian 
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pengaruh jurusan SMA atau sederajat terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi ini tidak signifikan karena pada level dasar, mata kuliah hanya terdiri 

dari dua mata kuliah yang kemungkinan besar juga dapat dipelajari dengan mudah 

oleh mahasiswa jurusan lainnya. Berikut merupakan tabel rata-rata dari prestasi 

mata kuliah kuantitatif akuntansi dasar mahasiswa berdasarkan kelompok jurusan 

SMA dan sederajat: 

Tabel 4.18 
 Tabel Rata-rata Prestasi Akuntansi Dasar Menurut Jurusan SMA 

Jurusan SMA Frekuensi Persentase Rata-rata Prestasi (means) 
      (Akuntasi dasar) 

Akuntansi  1 0,7 4 
IPS 65 47,1 3,48 
IPA 71 51,4 3,45 

Bahasa 1 0,7 2,75 
Jumlah 138 100 

Sumber: Data yang diolah. 

4.4.5 Pengaruh Jurusan SMA atau Sederajat terhadap Prestasi Mata 

Kuliah Kuantitatif Akuntansi Menengah 

Hasil uji regresi linier sederhana Jurusan SMA (X3) terhadap prestasi mata 

kuliah kuantitatif akuntansi menengah (Y2) dengan toleransi sebesar 5 % 

menunjukkan hasil yang tidak mendukung hipotesis yaitu jurusan SMA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah 

kuantitatif akuntansi menengah. Namun, jika batas toleransi signifikansinya 

sebesar 0.10 (10%) maka hasil pengujian ini mendukung hipotesis 5 yaitu jurusan 

SMA berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah kuantitatif akuntansi menengah. 
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Penulis menentukan toleransi sebesar 10% dalam kasus ini. Oleh karena 

itu, hipotesis bahwa jurusan SMA berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi menengah diterima. Hal ini 

karena secara logika mata kuliah kuantitatif akuntansi adalah mata kuliah 

hitungan yang menuntut mahasiswa agar memiliki pengalaman yang banyak 

terhadap akuntansi. Untuk itu, pada saat inilah pengalaman terhadap akuntansi 

baru benar-benar berpengaruh. Selain itu, mata kuliah kuantitatif akuntansi level 

menengah ini, terdiri dari enam mata kuliah kuantitatif yang benar-benar dapat 

membedakan kemampuan mahasiswa pada bidang akuntansi.  

 Hasil pengujian yang tidak signifikan ini bisa juga terjadi karena 

mahasiswa dari jurusan lain saat di SMA atau sederajat dapat lebih mengungguli 

prestasi mahasiswa dari ilmu sosial dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi level 

menangah ini sejalan dengan semakin bertambahnya pengetahuan dan usaha yang 

mereka lakukan untuk belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Baldwin dan Howe (1982); Doran et al (1991) dan Mitchel 91985) yang 

menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi pada 

level pendidikan sebelumnya mempunyai kinerja/prestasi yang kurang baik bila 

dibandingkan dengan yang memiliki pengetahuan akuntansi sebelumnya, namun 

mereka akan mengalami kemajuan menggungguli mahasiswa seangkatannya pada 

level mata kuliah berikutnya. Berikut merupakan tabel yang berisi rincian dari 

rata-rata prestasi mata kuliah akuntansi kuantitaif menengah berdasarkan 

jurusannya: 
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Tabel 4.19  
Tabel Rata-rata Prestasi Akuntansi Menengah Menurut Jurusan SMA 

Jurusan SMA Frekuensi Persentase Rata-rata Prestasi (means) 
      (Akuntasi Menegah) 

Akuntansi  1 0,7 3,67 
IPS 65 47,1 3,20 
IPA 71 51,4 3,15 

Bahasa 1 0,7 2,67 
Jumlah 138 100 

Sumber : Data yang diolah 

4.4.6 Pengaruh Jurusan SMA atau Sederajat terhadap Prestasi Mata 

Kuliah Kuantitatif Akuntansi Lanjutan 

Hasil uji regresi linier sederhana Jurusan SMA (X3) terhadap prestasi mata 

kuliah kuantitatif akuntansi lanjutan (Y3) menunjukkan hasil pengujian yang tidak 

mendukung hipotesis 6 yaitu jurusan SMA tidak berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi lanjutan.  

Hasil penelitian ini juga berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Al-Twaijry (2010) yang bertujuan untuk mengetahui faktor potensial yang 

mungkin memengaruhi kinerja siswa dalam tiga mata kuliah manajemen-

akuntansi sekuensial: Manajerial Accounting (MA), Cost Accounting (CA), 

Advanced Manajerial Accounting (AMA) dalam konteks Saudi Arabia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa latar belakang akuntansi preuniversity ditemukan 

hanya berdampak signifikan pada AMA yaitu yang merupakan mata kuliah level 

lajutan dari akuntansi manajemen. Perbedaan hasil uji ini dapat disebabkan oleh 

objek penelitianya berbeda dimana Al-Twaijry meneliti mahasiswa di Arab 

sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia yang tentunya juga akan 

menghasilkan hasil yang berbeda pula. 
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Ketidaksignifikanan hasil dari pengaruh jurusan di SMA atau sederajat 

terhadap mata kuliah kuantitatif akuntansi lanjutan juga kemungkinan besar 

disebabkan dalam mata kuliah ini hanya terdiri dari dua mata kuliah yang tingkat 

kesulitannya tidak setinggi akuntansi menengah yang terdiri dari enam mata 

kuliah. Berikut merupakan tabel nilai rata-rata prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi lanjutan yang dikelompokkan menurut jurusan SMA: 

Tabel 4.20 
 Tabel Rata-rata Prestasi Akuntansi Lanjutan Menurut Jurusan SMA 

Jurusan SMA Frekuensi Persentase Rata-rata Prestasi (means) 
      (Akuntasi Lanjutan) 

Akuntansi  1 0,7 3,00 
IPS 65 47,1 3,35 
IPA 71 51,4 3,32 

Bahasa 1 0,7 3,00 
Jumlah 138 100 

Sumber: Data yang diolah 

4.4.7 Jalur Masuk, Prioritas Pilihan, dan Jurusan di SMA atau Sederajat 

secara Bersama-sama Berpengaruh terhadap Prestasi Mata Kuliah 

Kuantitatif Akuntansi. 

Dari hasil uji simultan (F test) yang dilakukan terhadapa semua variabel X 

yaitu Jalur masuk, prioritas pilihan, dan jurusan di SMA atau sederajat 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel ini dapat memengaruhi 

prestasi mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi secara keseluruhan 

baik dasar, menengah dan lanjutan. Dengan demikian, hipotesis 4 didukung oleh 

hasil uji ini, yaitu variabel bebas X1 (Jalur Masuk), X2 (Prioritas pilihan), dan X3 

(Jurusan SMA) secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat Y (Prestasi 

Mata Kuliah Kuantitatif Akuntansi). 
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Namun begitu dalam penelitian ini nilai Adjusted R Square yang kecil 

yaitu sebesar 20,6 % menunjukkan bahwa ketiga variabel di atas hanya 

memengaruhi variabel terikat sebesar 20,6 % sedangkan 79,4% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini juga dapat dilihat dimana 

dalam penelitian ini hanya jalur masuk yang ditemukan berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

jalur masuk, prioritas pilihan, dan jurusan SMA atau sederajat terhadap prestasi 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya angkatan 

2007 dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi secara keseluruhan baik secara 

parsial maupun simultan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh jurusan SMA atau sederajat terhadap prestasi 

mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif dasar, menengah, dan lanjutan. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis regresi 

linier, berikut merupakan kesimpulan dari masing-masing hasil uji dari penelitian 

ini. 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh jalur 

masuk, prioritas pilihan, dan jurusan SMA atau sederajat secara parsial 

terhadap prestasi mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi secara 

keseluruhan, hanya jalur masuk yang berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif akuntansi. Hal ini sejalan 

dengan rasionalisasi bahwa keketatan jalur masuk dapat mencerminkan 

tingkat kecerdasan dan kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah kuantitatif 

akuntasi sehingga dapat mempengaruhi prestasi mereka dalam mata kuliah 

kuantitatif akuntansi.  
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2. Hasil pengujian pengaruh prioritas pilihan terhadap prestasi mahasiswa dalam 

mata kuliah kuantitatif akuntansi menujukkan hasil yang tidak signifikan. 

Hasil uji ini berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darobi 

(2008) yang menemukan bahwa minat masuk jurusan berbengaruh signifikan 

terhadap prestasi mahasiswa. Hal ini dapat disebabkan karena prioritas 

pilihan tidak dapat mengukur minat dan motivasi mahasiswa untuk masuk 

jurusan akuntansi secara akurat. Karena pada saat calon mahasiswa memilih 

prioritas pilihan mungkin bukan berdasar atas keinginan dan minatnya 

sendiri, namun karena atas keinginan orang tua ataupun karena ikut-ikutan 

teman.   

3. Hasil pengujian pengaruh jurusan SMA atau sederajat menunjukkan bahwa 

jurusan SMA atau sederajat tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

mata kuliah kuantitatif akuntansi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian-penelitian lainnya yang dilakukan oleh Djamhuri (1993:38) dalam 

Andarini (2008:13) yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

keberhasilan yang didasarkan atas perbedaan jurusan di SLTA pada 

keberhasilan mahasiswa di Jurusan Akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian Baldwin dan Howe (1982), Bergin (1983) dan Keef 

(1992) yang menemukan bahwa eksposur terhadap akuntansi pada jenjang 

sekolah menengah tidak memiliki hubungan dengan kinerja atau prestasi 

mahasiswa secara keseluruhan. 
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4. Berdasarkan pengujian regresi linier sederhana yang dilakukan untuk menguji 

pengaruh jalur masuk terhadap prestasi mahasiswa dalam mata kuliah 

kuantitatif akuntansi dasar, menengah, dan lanjutan, hanya prestasi mata 

kuliah kuantitatif akuntansi menengah saja yang dipengaruhi oleh jalur masuk 

secara signifikan dengan toleransi signifikansi sebesar 10%. Adapun 

pengujian pengaruh jurusan SMA terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif 

akuntansi dasar dan lanjutan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini 

dapat disebabkan oleh banyaknya mata kuliah yang tercakup dalam mata 

kuliah kuantitatif akuntansi menegah yang terdiri dari enam mata kuliah, jika 

dibandingkan dengan tingkat dasar dan lanjutan yang masing-masing hanya 

terdiri dari dua mata kuliah. Hal ini menyebabkan pada level menengah inilah 

pengaruh perbedaan jurusan SMA atau sederajat dapat terlihat pengaruhnya 

terhadap prestasi. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Baldwin dan Howe (1982); Doran et al (1991) dan Mitchel 

(1985) yang menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak memiliki pengetahuan 

akuntansi pada level pendidikan sebelumnya mempunyai kinerja/prestasi 

yang kurang baik bila dibandingkan dengan yang memiliki pengetahuan 

akuntansi sebelumnya, namun mereka akan mengalami kemajuan 

menggungguli mahasiswa seangkatannya pada level mata kuliah berikutnya. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas yang berhubungan 

dengan latar belakang mahasiswa pada saat akan memasuki Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Variabel 

tersebut hanya terdiri dari jalur masuk, prioritas pilihan, dan jurusan SMA 

atau sederajat. Akan lebih baik jika nantinya penelitian ini diperluas dengan 

menambah variabel-variabel lainnya yang masih berhubungan dengan latar 

belakang mahasiswa pada saat akan memasuki Jurusan Akuntansi. Hal ini 

nantinya akan bermanfaat untuk memperkaya penelitian dan menambah 

pengetahuan mengenai faktor-faktor latar belakang mahasiswa yang 

berpengaruh terhadap prestasi.  

2. Penelitian ini menggunakan obyek yang terbatas yaitu Mahasiswa S1 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang angkatan 2007 

yang aktif dan sedang menempuh praktikum auditing serta yang lulus SMA 

pada tahun 2007. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian dalam 

lingkup yang lebih luas di bidang ini dan juga perlu adanya kehati-hatian 

dalam menggeneralisasikan suatu penelitian yang memiliki tempat dan waktu 

yang berbeda dengan penelitian ini. 
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5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan 

beberapa masukan yang dapat berguna dalam dunia pendidikan: 

1. Bagi Jurusan Akuntansi khususnya dan Universitas Brawijaya pada umumnya 

sebaikanya lebih memperhatikan proporsi input mahasiswa pada saat akan 

membuka jalur penerimaan masuk mahasiswa baru. Karena dengan adanya 

penelitian ini telah terbukti bahwa jalur masuk berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi mata kuliah kuantitatif akuntansi yang merupakan mata 

kuliah inti dari akuntansi. Jika mahasiswa telah terseleksi dengan baik saat 

penerimaan masuk, maka dalam proses pendidikan juga akan lebih efektif dan 

efisien sehingga prestasi yang baik pun juga akan lebih mudah dicapai. Jika 

prestasi mahasiswa tinggi maka reputasi Jurusan Akuntansi pun akan lebih 

baik. Namun, hal ini juga hanya bisa tercapai dengan ditunjang oleh metode 

pengajaran dan fasilitas yang menunjang pula. Dengan demikian, nantinya 

Jurusan Akuntansi dapat bersaing dengan Jurusan-jurusan lainnya baik dalam 

lingkup Universitas yang sama ataupun Universitas yang berbeda baik di 

Indonesia maupun di dunia dalam menghasilkan lulusan yang produktif dan 

berkualitas tinggi. 

2. Untuk mahasiswa Akuntansi tidak perlu merasa kecil hati atau khawatir untuk 

berprestasi jika masuk Jurusan Akuntansi tidak melalui prioritas pilihan 

pertama atau kedua ataupun masuk bukan dari jurusan di SMA atau sederajat 

yang sesuai dengan Jurusan Akuntansi. Karena penelitian ini telah 

membuktikan bahwa prioritas pilihan dan jurusan SMA atau sederajat tidak 
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bepengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa secara 

keseluruhan. Hanya usaha dengan lebih giat belajar dan berdoa yang 

merupakan kunci sukses untuk berprestasi di Jurusan ini.  

3. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian lajutan 

dengan populasi yang lebih luas ataupun dengan variabel-variabel lain yang 

terkait dengan latar belakang mahasiswa yang kemungkinan berpengaruh 

terhadap prestasi mahasiswa baik dalam lingkup prestasi yang spesifik 

ataupun lebih umum. Contohnya adalah pengaruh prestasi akuntansi pada saat 

sekolah lanjutan terhadap prestasi di perguruan tinggi, ataupun pengaruh 

prestasi mata kuliah sebelumnya terhadap mata kuliah lanjutannya. Selin itu, 

peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mencari dasar teori yang lebih mendalam 

untuk menentukan proksi yang terkait dengan kecerdasan intelektualitas 

untuk mengurangi bias yang ada dalam data. Hal ini karena dalam variabel 

jalur masuk yang merupakan proksi dari kecerdasan intelektualitas 

sebenarnya juga memiliki cakupan pendaftar yang berbeda-beda. 
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Lampiran 1. Hasil Uji Regresi Berganda dan Uji Asumsi Klasik 
 

 
1. Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .473a .224 .206 .30304 2.015 

a. Predictors: (Constant), Jurusan SMA, Jalur Masuk, Prioritas Pilihan 

b. Dependent Variable: Prestasi   

du = 1.6778, dl = 1.7665, 4-du = 2.2335 

1.6778<2.015<2.2335 

 
 
2. Uji Pengaruh Simultan (F Test) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.547 3 1.182 12.874 .000a

Residual 12.306 134 .092   

Total 15.853 137    

a. Predictors: (Constant), Jurusan SMA, Jalur Masuk, Prioritas Pilihan  

b. Dependent Variable: Prestasi     

 

 
3. Uji Multikolinearitas dan Uji Statistik t 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.118 .184  16.976 .000   

Jalur Masuk .098 .018 .436 5.467 .000 .909 1.100

Prioritas Pilihan -.087 .059 -.119 -1.474 .143 .893 1.119

Jurusan SMA .030 .053 .046 .558 .578 .847 1.180
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.118 .184  16.976 .000   

Jalur Masuk .098 .018 .436 5.467 .000 .909 1.100

Prioritas Pilihan -.087 .059 -.119 -1.474 .143 .893 1.119

Jurusan SMA .030 .053 .046 .558 .578 .847 1.180

a. Dependent Variable: Prestasi       

 
4. Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 138

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation .29970581

Most Extreme Differences Absolute .085

Positive .042

Negative -.085

Kolmogorov-Smirnov Z .998

Asymp. Sig. (2-tailed) .272

a. Test distribution is Normal.  
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5. Uji Heteroskedasitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.175 1.212  -3.444 .001

Jalur Masuk .176 .119 .133 1.483 .140

Prioritas Pilihan .353 .390 .082 .907 .366

Jurusan SMA -.383 .350 -.101 -1.092 .277

a. Dependent Variable: Lnu2i     
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Lampiran 2. Hasil Uji Regresi Sederhana 
 
 
a. Pengaruh Jurusan SMA atau Sederajat terhadap Prestasi Mata Kuliah 

Kuantitatif Akuntansi Dasar 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.284 .229  14.325 .000

Jurusan SMA .072 .090 .068 .794 .429

a. Dependent Variable: Prestasi Akuntansi Dasar   

 
b. Pengaruh Jurusan SMA atau Sederajat terhadap Prestasi Mata Kuliah 

Kuantitatif Akuntansi Menengah 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.882 .178  16.189 .000

Jurusan SMA .127 .070 .154 1.812 .072

a. Dependent Variable: Prestasi Akuntansi Menengah   

 
c. Pengaruh Jurusan SMA atau Sederajat terhadap Prestasi Mata Kuliah 

Kuantitatif Akuntansi Lanjutan 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.282 .166  19.750 .000

Jurusan SMA .019 .066 .025 .293 .770

a. Dependent Variable: Prestasi Akuntansi Lanjutan   
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Lampiran 3. Contoh Kuesioner 

Nama : __________________ (boleh tidak diisi) 

NIM : __________________ (mohon diisi mengingat pentingnya data ini)                                    

Angkatan : __________________ 

Jenis kelamin :  Laki-laki / Perempuan *) 

*) coret yang tidak perlu 

Isilah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan diri Anda atau berilah tanda centang (V) 

atau silang (X) pada pertanyaan yang pilihanannya telah disediakan 

1. Tahun Berapakah Anda Lulus SMA atau sederajat?__________ 

2. Berapa nilai Anda pada mata kuliah di bawah ini : 

Mata Kuliah Nilai Mata Kuliah Nilai 

Pengantar Akuntansi I  Manajemen Keuangan  

Pengantar Akuntansi II  Akuntansi Manajemen  

Perpajakan  Akuntansi Keuangan II  

Akuntansi Biaya  Akuntansi Lanjutan  

Akuntansi Keuangan I  Auditing II  

 

3. Melalui jalur apakah Anda memasuki Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya? 

a. SPMB/SNMPTN    c. PSB Akademik 

b. SPMK     d. Lainnya, mohon disebutkan……….…. 

4. Pada kelompok apakah Anda mengikuti ujian pada saat akan memasuki Jurusan 

Akuntansi? (Bagi yang mengisi SPMB/SNMPTN atau SPMK pada poin 3) 

a. IPS     c. IPC (Hanya untuk SPMB/SNMPTN) 

b. IPA    

5. Pada prioritas pilihan keberapakah Anda memilih Jurusan Akuntansi pada saat mengisi 

form seleksi masuk perguruan tinggi?(Bagi yang mengisi SPMB/SNMPTN atau SPMK 

pada point 3 dan jika ada juga bagi yang mengisi PSB Akademik atau lainnya).  

a. 1    c. 3 (Hanya Untuk SPMB/SNMPTN kelompok IPC) 

b. 2  

6. Pada saat sekolah menegah atas (SMA) atau sederajat, apakah jurusan Anda: 

a. IPS      d. Bahasa 

b. IPA     e. Lainnya, mohon disebutkan…………. 
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