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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 
pengaruh  kesiapan belajar terhadap tingkat pemahaan akuntansi  
dan mendapatkan bukti empiris proksi pengendalian diri 
memoderasi hubungan kesiapan belajar dengan tingkat ppemahaman 
akuntansi.

Variabel yang diguakan dalam penelitian ini adalah kesiapan 
belajar (X1), pengendalian diri (X2/Pemoderasi) dan tingkat 
pemahaman akuntansi (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa akuntansi FEKON UMRAH. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sample. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yang berupa data yang 
dkumpulkan oleh pihak pertama dengan kuesioner dan jenisnya 
adalah data subyek yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 
karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi 
subyek penelitian atau responden.

Hasil penelian ini secara simultan adalah adanya pengaruh 
secara bersama-sama antara variabel kesiapan belajar, 
pengendalian diri dan tinkat pemahaman akuntansi dengan 
signifikansi 0,00<0,05. Secara parsial,variabel kesiapan belajar 
berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi dengan tingkat 
signifikansi 0,00<0,05 namun pada variabel pemoderasi yaitu 
pengendalian diri, secara parsial tidak berhasil memoderasi 
antara kesiapan belajar dan tingkat pemahaman akuntansi denggan 
tigkat signifikansi0,368>0,05. Nilai adjusted R2 sebesar 0,534 
menerangkan bahwa varaibel kesiapan belajar menjelaskan variabel 
tingkat pemahaman akuntansi sebesar 53,4% sedangkan sisanya 
(46,6%) dijeaskan oleh faktor lain. Kemudian nilai adjusted R2 

sebesar 0,563 menerakan bahwa variabel tingkat pemahaman 
akuntansi dapat dijelaskan oleh variabel kesiapan belajar, 
interaksi kesiapan belajar dengan pengendalian diri sebesar 
56,3% dan sisanya (43,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya.

Kata Kunci : Kesiapan Belajar, Pengendalian Diri dan Tingkat 
Pemahaman Akuntansi

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Keanggotaan indonesia dalam organisasi prestisius yaitu IFAC 

(Internasional Federal of Accountant) pada tanggal 17 Nopember 
2011 membuat Negara Indonesia harus tunduk pada Statenment 
Membership Obligation (SMO) yang salah satunya adalah harus 



menggunakan standar akuntansi IFRS (Internasional Financial 
Reporting Standart) dan Indonesia melalui IAI (Ikatan Akuntansi 
Indonesia)mengadopsi penuh IFRS pada tanggal 1 Januari 2012 
dengan maksud agar daya informasi laporan keuangan dapat terus 
meningkat sehingga laporan keuangan dapat menjadi semakin mudah 
dipahami dan mudah digunakan baik penyusun, auditor, pembaca 
atau pengguna lainnya.

Adanya mahasiswa akuntansi sebagai subyek yang mempelajari 
akuntansi, belum lagi selesai memperdalam standar yang lama 
yaitu SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sudah disuguhkan lagi 
dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)yang 
dikeluarkan oleh presiden lewat Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No.08 th. 2012. Standar ini mesti dipenuhi sesuai 
dengan jenjang yang dimulai dari jenjang satu sampai jenjang 
sembilan. KKNI dimaksudkan untuk menyelaraskan antara Ilmu dan 
terapan didunia pekerjaan dan hal ini memang sangat bermanfaat 
untuk memberikan apresisasi kepada mahasiswa atau subyek 
pendidikan lainnya  melalu sertifikasi.

Namun, semua ini adalah salah satu tuntutan bagi subyek 
pendidikan, khususnya mahasiswa. Guna mencapai kesempurnaan baik 
dalam sistem maupun proses yang berjalan. Untuk meminimalisir 
hambatan yang akan dihadapi secara internal maupun eksternal, 
mahasiswa harus memiliki kesiapan sebelum melakukan suatu proses 
belajar. Dengan demikian, akan mempermudah jalannya proses 
ketika berjalan nantinya.Selain kesiapan belajar, mahasiswa 
harus memiliki pengendalian terhdap diri, untuk mengantisipasi 
godaan-godaan yang akan ditemui dalam proses. Pengendalian diri 
dianggap penting karena jika terjadi ketidak sengajaan dan 
akubatnya fatal, maka akan mengakibatkan dampak yang sistemik 
pada proses selanjutnya.

Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat pengaruh 
kesiapan belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi dengan 
proksi pengendalian diri sebagai variabel pemoderasi pada 
mahasiswa akuntansi FEKON UMRAH.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kesiapan Belajar
Menurut  Conell dalam Pidarta (2007), mengemukakan bahwa 

kesiapan belajar merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan 
keuntungan dari pengalaman yang ia temukan. Kesiapan belajar 
sangat bersinergi dengan pengetahuan, pikiran dan kualitas 
berfikir seseorang dalam menghadapi belajar yang baru. Bagaimana 
ia mengenal terlebih dahulu apa yang ia akan pelajari.
Pengendalian Diri

Menurut Melandy dan Aziza (2006), pengendalian diri 
merupakan pengelolaan emosi yang berarti menangani perasaan agar 
perasaan dapat terungkap dengan tepat. Hal ini merupakan 
kecakapan yang sangat bergantung kepada kesadaran diri. Emosi 
dikatakan berhasil dikelola apabila mampu menghibur diri ketika 
ditimpa kesedihan, dapat melepas kecemasan, kemurungan atau 
ketersinggungan dan bangkit kembali dengan cepat dari semua itu. 
Sebaliknya orang yang buruk kemampuannya dalam  mengelola emosi 



akan terus menerus bertarung melawan perasaan murung atau 
melarikan diri pada hal-hal negatif yang merugikan dirinya 
sendiri.
Pengertian Tingkat Pemahaman Akuntansi

Menurut Budianto dan Paskah dalam Cholid (2011), tingkat 
pemahaman akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan seberapa 
mengerti seorang mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari 
dan dalam konteks ini mengacu pada mata kuliah akuntansi dan 
Indeks Prestasi Komulatif (IPK).

METODE PENEITIAN
Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini mengambil populasi mahasiswa akuntansi 
tingkat akhir yang telah menempuh 126 Sistem Kredit Semester 
(SKS) karena peneliti berasumsi bahwa mahasiswa tersebut telah 
mendapatkan manfaat maksimal dari pengajaran akuntansi. Populasi 
dalam penelitian ini berjumlah  285 mahasiswa Jurusan Akuntansi 
semester VI (enam) Fakultas Ekonomi UMRAH.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam peneitian 
ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012),  
purposive sampling (sampling puposive) adalah teknik penentian 
sampel dengan pertimbangan tertentu.

Metode Pengumpulan Data
Dan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan yang paling 

cocok  adalah dengan menggunakan kuesioner, yang memberikan 
tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab 
pertanyaan. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan secara 
personal (personality administered questionnaires).
Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen : Menurut Sugiyono (2012), variabel 
Independen sering disebut dengan variabel stimulus, 
prediktor, antecedent.

2. Variabel Dependen : Menurut Sugiyono (2012), variabel 
dependen disebut juga variabel output, kriteria dan 
konsekuen. Dalam bahasa indonesia disebut variabel 
terikat.

3. Variabel Moderating : Menurut Sugiyono (2012), variabel 
moderating (Moderat) adalah variabel yang mempengaruhi ( 
memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel 
independen dengan dependen.

Metode Analisis data
Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program komputer (software) yaitu SPSS 
(Statistical Service Product Solution) versi 17.

Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas : Menurut Ghozali (2007), uji validitas 

digunakan adalah untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Dalam penelitian 
ini menggunakan Cronbach Alpha, melihat perbandingan 
antara r hitung dengan r tabel. Dikatakan valid apabila r 
hitung lebih besar dari r tabel (t hitung > r tabel).



2. Uji Reliabilitas : Menurut  Ghozali (2007), realiabilitas 
sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 
kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 
dari waktu kewaktu.

Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas : Untuk menguji pakah distribusi data 

normal dilakukan dengan cara analisis grafik. Menurut 
Ghozali (2007), uji normalitas ditujukan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 
residual , memiliki distribusi normal. Seperti yang 
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 
residual mengikuti distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas : Menurut Ghozali (2007), uji 
multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Jika ditemukan adanya multikolinieritas, 
maka koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan 
menjadi tidak terhingga. Salah satu metode untuk 
mendiagnosa adanya multicollinearity adalah dengan 
menganalisis nilai tolerance dan lawannya variance 
inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas 
variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 
oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang 
rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena VIF = 1/ 
Tolerance. Nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan 
adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance kurang 
dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas : Untuk melakukan pengujian 
terhadap asumsi ini dilakukan dengan menggunakan analisis 
dengan grafik plots. Apabila titik-titik menyebar secara 
acak baik diatas maupun dibawah nol pada sumbu y maka 
dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Menurut 
Ghozali (2007), jika ada pola tertentu, seperti titik-
titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka 
mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Untuk 
memperkuat hasil analisis dengan grafik plots, dapat 
digunakan analisis dengan uji park. Menurut Ghozali 
(2007), ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas 
dalam analisis uji park, dapat dilihat dari nilai 
signifikansi variabel bebas. Jika dalam pengujian ini 
hasil nya kurang dari atau sama dengan 0,05 maka dapat 
disimpulkan data mengalami gangguan heteroskedastisitas 
dan sebaliknya.

Analisis Regresi
Hasil pengumpulan data akan dihimpun setiap variabel 

sebagai suatu nilai dari setiap responden dan dapat dihitung 
melalui program SPSS (yang dalam penelitian ini menggunakan SPSS 
17). Metode penganalisaan data menggunakan perhitungan statistik 
dan program SPSS untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Apakah dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini 
perhitungan statistik menggunakan model analisis regresi 



sederhana yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan model 
analisis regresi dengan variabel moderating atau Moderating 
Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi digunakan untuk 
menguji hipotesis 2. Persamaannya untuk analisis regresi 
sederhana adalah sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + e
Keterangan :

Y : Nilai yang Diramalkan (Tingkat Pemahaman 
Akuntansi)
a : Konstanta
b1 : Koef. Regresi untuk X1
X1 : Variabel bebas pertama(Kesiapan Belajar)
e : Nilai Residu
Kemudian, persamaannya untuk analisis regresi dengan 

variabel moderasi adalah sebagai berikut :
Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X1X2 + e

Keterangan :
Y : Nilai yang Diramalkan (Tingkat Pemahaman 
Akuntansi)
a : Konstanta
b1 : Koef. Regresi untuk X1
b2 : Koef. Regresi untuk X2
b3 : Koef. Regresi variabel
X1 : Variabel bebas pertama(Kesiapan Belajar)
X2 : Variabel Bebas kedua (Pengendalian Diri)
e : Nilai Residu

Uji Hipotesis
1. Uji T 

Menurut Ghozali (2007), pengujian ini (uji T) digunakan 
untuk menentukan apakah dua sampel tidak berhubungan, memiliki 
rata-rata yang berbeda. Uji t dilakukan dengan cara 
membandingkan perbedaan antara nilai dua nilai rata-rata dengan 
standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Tingkat 
signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan level of 
confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-k-1), dimana 
(n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel.

2. Uji F
Menurut Ghozali (2007),  pengujian pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan 
nilai variabel dependen, dilakukan melalui  pengujian terhadap 
besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan 
oleh perubahan nilai semua variabel independen, untuk itu perlu 
dilakukan uji F. Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan 
tingkat signifikasi yang ditetapkan untuk penelitian dengan 
probability value dari hasil penelitian. Tingkat signifikansi 
yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan level of confidence 95% 
(α = 0.05) dan degree of freedom (n-k) dan (k-1), dimana (n) 
adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel.

3. Koefisien Determinasi (R2)
Menurut Ghozali (2007), pada intinya mengukur sevberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai 
koefisien determinasi (R2) adalah antara nol sampai dengan satu 
(0 ≤ R2 ≤1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-



variabel independendalam menjelaskan variiasi variabel dependen 
amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhan untuk memprediksi variasi variabel dependen.


