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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis apakah minat belajar, motivasi belajar, 
dan pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap indeks 
prestasi kumulatif. Data yang digunakan adalah melalui 
kuesioner yang diperoleh dari 74 responden mahasiswa 
UMRAH tahun akademik 2010 baik dari mahasiwa pagi 
maupun sore, sampel menggunakan metode random atau 
acak. Semua pertanyaan diukur menggunakan skala likert 
dengan 5 peringkat jawaban dari sangat setuju sampai 
sangat tidak setuju. Data diolah menggunakan program 
SPSS 17. Alat analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa  
minat belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK 
dengan tingkat signifikan 0,872>0,05. Motivasi belajar 
tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK dengan 
tingkat signifikan 0,773>0.05. Pengetahuan akuntansi 
berpengaruh signifikan terhadap IPK dngan tingkat 
signifikan 0,000<0.05. Sedangkan dari uji simultan 
Minat belajar, motivasi belajar, pengetahuan akuntansi 
berpengaruh signifikan terhadap IPK dengan nilai 
signifikan 0,003<0,05. Nilai koefisien determinasi 
sebesar 0,147, artinya 14,7% IPK dipengaruhioleh ketiga 
variabel tersebut, sedangkan 85,3% IPK dipengaruhi oleh 
variabel lain diliar penelitian ini. 

 

Kata kunci: minat belajar, motivasi belajar, 
pengetahuan akuntansi dan IPK 



 

  
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan dipandang sebagai cara yang tepat untuk 
membentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk 
mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. 
Melalui pendidikan, manusia mendapatkan pengetahuan, 
keterampilan, nilai dan sikap sehingga dapat berpikir 
lebih sistematis, rasional, dan kritis terhadap 
permasalahan yang dihadapi. 
Menurut Firdaus (2012) Program Studi Pendidikan 
Akuntansi merupakan salah satu Program Studi yang 
berstandar internasional dan memiliki visi menghasilkan 
tenaga profesional dan atau akademik di bidang 
akuntansi yang religius, mandiri, cendekia, adaptif 
terhadap perubahan dan kemajuan pengetahuan dan 
teknologi aplikatif di bidang akuntansi, dan responsif 
dalam menanggapi tantangan dan permasalahan di 
lingkungan sekitar dengan keahlian yang dimiliki. 
Dengan bahasa sederhana lulusan dari Universitas 
Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ekonomi dapat 
menghasilkan sarjana yang berkualitas di bidangnya. 
Kualitas belajar mahasiswa program studi akuntansi 
dapat dilihat melalui indeks presatasi yang di dapat. 
Indeks prestasi (IP)adalah nilai kredit rata-rata yang 
merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu 
penyelesaian satu program studi.Indeks prestasi 
dihitung, baik pada setiap akhir semester dengan hasil 
yang disebut IP semester, maupun pada akhir program 
pendidikan lengkap satu jenjang, dengan hasil yang 
disebut IP lengkap atau kumulatif. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
indeks prestasi salah satunya seperti rendahnya minat 
belajar, kurangnya motivasi belajar, serta pengetahuan 
akuntansi yang dimiliki oleh mahasiswa. Menurut Firdaus 
(2012) di tinjau dari segi minat belajar, pada dasarnya 
masih banyak mahasiswa yang masih memiliki minat 
belajar yang rendah. Hal ini di buktikan dengan masih 
adanya mahasiswa yang tidak aktif didalam kelas dan 
ketika dosen mengajar/menjelaskan mahasiswa bermain 
handphone (sms, bermain game).  

Selain minat motivasi juga berpengaruh terhadap indeks 
prestasi mahasiswa. Motivasi menurut Uno dalam Arini 
(2007) adalah dorongan internal dan eksternal pada 
siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 



 

  
 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 
indikator atau unsur yang mendukung. 
Pengetahuan mahasiswa terhadap akuntansi juga merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi indeks prestasi 
mahasiswa. Akuntansi adalah merupakan seni pencatatan, 
penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian 
yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna 
dan dalam bentuk satuan keuangan. 

Objek penelitian ini adalah mahasiswa semester 6 
angkatan 2010 di program studi akuntansi Universitas 
Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Umrah merupakan satu-
satunya Universitas yang ada di kota Tanjungpinang yang 
diharapkan dapat melahirkan sarjana-sarjana yang 
berkualitas. 

Dari hasil uraian di atas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH MINAT 
BELAJAR, MOTIVASI BELAJAR, DAN PENGETAHUAN AKUNTANSI 
TERHADAP INDEKS PRESTASI KUMULATIF (STUDI EMPIRIS 
MAHASISWA AKUNTANSI SEMESTER 6 ANGKATAN 2010 
UNIVERSITAS MARITIM RAJAALI HAJI )” 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada 
penelitian ini yaitu : 

1. Apakah minat belajar berpengaruh signifikan 
terhadap indeks prestasi kumulatif (IPK) (studi 
empiris mahasiswa akuntansi semester 6angkatan 2010 
Universitas Maritim Raja Ali Haji)? 
2. Apakah motivasi belajar berpengaruh signifikan 
terhadap indeks prestasi kumulatif (IPK) (studi 
empiris mahasiswa akuntansi semester 6angkatan 2010 
Universitas Maritim Raja Ali Haji)? 
3. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh 
signifikan terhadap indeks prestasi kumulatif (IPK) 
(studi empiris mahasiswa akuntansi semester 6 
angkatan 2010 Universitas Maritim Raja Ali Haji)? 
4. Apakah minat belajar, motivasi belajar, dan 
pengetahuan akuntansi mahasiswa berpengaruh positif 
terhadap indeks prestasi kumulatif (IPK) (studi 
empiris mahasiswa akuntansi mahasiswa semester 
6angkatan 2010 Universitas Maritim Raja Ali Haji)? 

Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui 
tujuan dari penelitian yaitu :  



 

  
 

1. Untuk mengetahui apakah minat belajar berpengaruh 
signifikan terhadap indeks prestasi kumulatif (studi 
empiris mahasiswa akuntansi semester 6 angkatan 2010 
Universitas Maritim Raja Ali Haji) . 
2. Untuk mengetahui apakah motivasi belajar 
berpengaruh signifikan terhadap indeks prestasi 
kumulatif (studi empiris  mahasiswa akuntansi 
semester 6 angkatan 2010 Universitas Maritim Raja 
Ali Haji) . 
3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan akuntansi 
berpengaruh signifikan terhadap indeks prestasi 
kumulatif (studi empiris mahasiswa akuntansi 
semester 6 angkatan 2010 Universitas Maritim Raja 
Ali Haji) . 
4. Untuk mengetahui apakah minat belajar, motivasi 
belajar, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh 
signifikan terhadap indeks prestasi kumulatif (studi 
empiris mahasiswa akuntansi semester 6 angkatan 2010 
Universitas Maritim Raja Ali Haji). 

LANDASAN TEORI 

Minat 

Menurut (Syah dalam Firdaus :2012) mengatakan bahwa 
“Secara sederhana, minat (interest) berarti 
kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 
yang besar terhadap sesuatu.” Minat dapat mempengaruhi 
kualitas pencapaian belajar atau prestasi belajar 
mahasiswa. Misalnya, seorang mahasiswa yang menaruh 
minat besar terhadap mata kuliah akuntansi keuangan 
menengah akan memusatkan perhatiannya lebih banyak 
dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Kemudian, 
karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap 
materi itulah yang menyebabkan mahasiswa tersebut untuk 
belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang 
diinginkan. 
MOTIVASI 
Banyak faktor yang mempengaruhi kontribusi terhadap 
pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif mahasiwa, salah 
satunya motivasi belajar. Motivasi belajar berperan 
penting dalam proses belajar dikarenakan proses belajar 
membutuhkan interaksi dan partisipasi aktif dari para 
pembelajar untuk berhasil (Setiabudi, dalam Diminarni, 
2010). Definisi motivasi belajar menurut Uno dalam 
Arini (2007) adalah dorongan internal dan eksternal 
pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 



 

  
 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 
indikator atau unsur yang mendukung. 
Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 
upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang 
dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi 
beberapa kebutuhan individual ( Robbins, 2008: 208). 

PENGETAHUAN AKUNTANSI 

American accounting association mendefinisikanakuntansi 
sebagai           “proses mengidentifikasikan, 
mengukurdan melaporkan informasi ekonomi, untuk 
memungkinkan adanya penelitian dan keputusan yang 
jelasdan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi 
tersebut”.Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan 
informasi ekonomi dari kesatuan ekonomi kepada pihak-
pihak yang berkepentingan 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang di 
ketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan tidak 
dibatasi oleh deskripsi, hipotesis, konsep, teori, 
prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas adalah 
benar atau berguna (Nofaldi, 2012). 

Hipotesis  

 Dari penelitian yang telah digambarkan di atas, maka 
hipotesis penelitian yang dapatdiambil adalah sebagai 
berikut: 
H1 : minat belajar berpengaruh signifikan terhadap 
indeks prestasi kumulatif. 
H2 : motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap 
indeks prestasi kumulatif. 
H3: pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan 
terhadap indeks prestasikumulatif. 
H4 :minat belajar, motivasi belajar, dan pengetahuan 
akuntansi berpengaruh signifikanterhadap indeks 
prestasi kumulatif. 

METODA PENELITIAN 

Variable bebas dalam penelilitian ini adalah motivasi 
belajar, minat belajardan pengetahuan akuntansi. 
Variable terkaitnya adalah indeks prestasi mahasiswa. 
Objek penelitiannya pengaruh minat belajar, motivasi 
belajar dan pengetahuan akuntansi mahasiswa terhadap 
indeks prestasi kumulatif (IPK) di Universitas Maritim 
Raja Ali Haji Tanjungpinang. Populasinya adalah 
mahasiswa akuntansi semester 6 angkatan 2010 UMRAH . 



 

  
 

Dalam penelitian ini pengolahan data yang digunakan 
adalah analisis regersi linier berganda dan Metode 
Analisis data yaitu Uji asumsi Klasik. 

Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Minat 74 34 55 44.74 4.236 
Motivasi 74 22 40 30.91 3.508 
Pengetahuan 
AKT 

74 13 22 17.34 2.608 

indeks 
prestasi 

74 1.43 3.86 2.9715 .49642 

Valid N 
(listwise) 

74 
    

sumber:data diolah 2013 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah 
data yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah 74 
data. Variabel minat memiliki nilai minimum sebesar 34, 
nilai maximum 55, nilai mean 44,74 dan standar 
deviation 4,236. Variabel motivasi memiliki nilai 
minimum sebesar 22, nilai maximum 40, nilai mean 30,91 
dan standar deviation 3,508. Variabel pengetahuan 
akuntansi memiliki nilai minimum 13, nilai maximum 22, 
nilai mean 17,34 dan standar deviation 2,608. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
sebuah regreasi, variabel independen dan variabel 
dipenden keduanya mempunyai distribusi normal ataukah 
tidak mempunyai distribusi normal, salah satu metode 
ujinya adalah dengan menggunakan metode analisis 
grafik, baik secara normal plot atau grafik histogram. 
Uji statistik ini dapat digunakan untuk menguji 
normalitas residual adalah uji statistik non-parametik 
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Nilai signifikan > 0,05 maka,  

  Ho = data residual berdistribusi normal 

  Ha = data residual tidak berdistribusi 
normal. 



 

  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandar
dized 
Residual 

N 74 
Normal 
Parametersa,,b 

Mean .0000000 
Std. Deviation .44844402 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .138 
Positive .064 
Negative -.138 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.185 
Asymp. Sig. (2-tailed) .120 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

  Sumber: data diolah 2013 
Berdasarkan tabel di atas nilai Kolmogrov-Smirnov 
adalah 1,185 dan signifikan pada 120 > 0.05, dengan 
kata lain variabel residual berdistribusi normal. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalamsuatu 
model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 
t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali, 2006:95).Jika terjadi 
korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah 
ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 
bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.   

Model Summaryb 

Mode
l R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 
the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .429a .184 .149 .45795 1.986 

a. Predictors: (Constant), pengetahuan akt, 
motivasi, minat 
b. Dependent Variable: indeks prestasi 

 Sumber :data diolah 2013 



 

  
 

Menurut (Trihendaradi, 2008:213) nilai uji Durbin 
Watson berkisaran 1,65< DW < 2,35 maka tidak terjadi 
autokorelasi. Berdasarkan hasil uji Durbin Watson 1,986 
maka model regresi bebas dari autokorelasi. 
Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variabel 
independen.Model regresi yang baik seharusnya tidak 
terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk 
mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas antara 
variabel independen pada  model regresi digunakan VIF 
(variance inflation factor). Berdasarkan hasil yang di 
tunjukan dalam output  spss maka besarnya VIF dari 
masing masing variabel independen dilihat pada tabel 
berikut 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardi
zed 
Coefficient
s 

Standar
dized 
Coeffic
ients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tolera
nce VIF 

1 (Constan
t) 

1.928 .694  2.6
86 

.007   

Minat -.004 .015 -.035 .27
6 

.783 .733 1.363 

Motivasi -.006 .018 -.040 .32
0 

.750 .736 1.358 

pengetah
uan akt 

.081 .021 .425 3.9
14 

.000 .989 1.011 

a. Dependent Variable: indeks prestasi 
Sumber :data diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel 
independen tidak terjadi multikolinieritas, karena 
nilai VIF nya < 10. Dan hasil penghitungan dari standar 
tolerance juga menunjukkan tidak ada variable 
independen yang memiliki nilai standar torelance > 
0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan model regresi 
tidak mengalami multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 



 

  
 

Menurut Ghozali (2006 : 105) Ada beberapa cara untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu, 
Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 
terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 
SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 
pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 
sumbu Y adalah Y yang di prediksi, dan sumbu X adalah 
residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang sudah di 
studentized. Analisis dengan grafik plot memiliki 
kelemahan yang cukup signifikan, oleh sebab itu 
diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin 
keakuratan hasil. 
Menurut Priyatno (2010:84), Uji spearman rho yaitu 
mengkorelasikan nilai residual (unstandarized res) 
dengan masing-masing variabel independen, dengan 
ketentuan jika signifikan korelasi < 0,05maka pada 
model terjadi heteroskedastisitas 

Tabel4.21 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

   

Minat 
motiva
si 

pengeta
huan 
akt 

Unstandar
dized 
Residual 

Spe
arm
an'
s 
rho 

Minat Correl
ation 
Coeffi
cient 

1.000 .423** -.007 -.043 

Sig. 
(2-
tailed
) 

. .000 .952 .719 

N 74 74 74 74 

Motivasi Correl
ation 
Coeffi
cient 

.423** 1.000 .013 .005 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.000 . .913 .967 

N 74 74 74 74 



 

  
 

pengetahuan akt Correl
ation 
Coeffi
cient 

.007 .013 1.000 -.055 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.952 .913 . .641 

N 74 74 74 74 

Unstandardized 
Residual 

Correl
ation 
Coeffi
cient 

-.043 .005 -.055 1.000 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.719 .967 .641 . 

N 74 74 74 74 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
Sumber :data diolah 2013 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahawa variabel 
minat memiliki nilai signifikan 0,719>0,05 maka model 
regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Variabel 
motivasi memiliki nilai signifikan 0,967 > 0.05 maka 
model regresi tidak mengalami 
heteroskedastisitas.Variabel pengetahuan akuntansi 
memiliki nilai signifikan 0,641 > 0.05 maka model 
regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. 
 
PENGUJIAN HIPOTESIS 

Koefisien Determinasi  
Koefisien determinasi adalah bagian dari variasi total 
dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi 
dalam variabel independen. Berikut tabel koefisien 
determinasi: 

Tabel 4.25 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Mode
l R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 
the 
Estimate 

Durb
in-
Wats
on 



 

  
 

1 .429a .184 .149 .45795 1.98
6 

a. Predictors: (Constant), pengetahuan akt, 
motivasi, minat 
b. Dependent Variable: indeks prestasi 

 Sumber :data diolah 2013 
Dari tabel di atas nilai Adjusted R Square sebesar 
0,149 yang berarti variabel indeks prestasi kumulatif 
dipengaruhi oleh variabel minat belajar, motivasi 
belajar, dan pengetahuan akuntansi sebesar 14,9% . 
Sisanya 85,1% variabel indeks prestasi kumulatif 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
 
Hasil Uji t  

Output uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen secara individu terhadap variabel dependen, 
dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. 

Tabel 4.23 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 
Coefficients 

Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.928 .694  2.686 .007 

Minat -.004 .015 -.035 .276 .783 

Motivasi -.006 .018 -.040 .320 .750 

pengetahua
n akt 

.081 .021 .425 3.914 .000 

a. Dependent Variable: indeks prestasi 
     Sumber :data diolah 2013 

Berdasarkan tabel uji t di atas dapat disimpulkan: 
a. Pengaruh minat belajar terhadap indeks prestasi 
kumulatif diperoleh t hitungnya sebesar  0,276 dengan 
nilai signifikan 0,783 > 0,05 dan t hitung > t tabel 
(0,276<1,667)dengan demikian Ha ditolak dan Ho 
diterima dimana variabel minat belajar tidak 
berpengaruh signifikan terhadap IPK. Menurut Firdaus 
(2012) Minat belajar berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi belajar mahasiswa program studi akuntansi 



 

  
 

ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,012 
dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 (0,008< 0,05). 
b. Pengaruh motivasi belajar terhadap indeks prestasi 
kumulatif diperoleh t hitung sebesar 0,320 dengan 
nilai signifikan 0.750 > 0,05 dan t hitung > t tabel          
(0,320 < 1,667) maka Ha ditolak Ho diterima dimana 
variabel motivasi belajar tidak berpengaruh 
signifikan terhadap indeks prestasi kumulatif. 
Menurut Firdaus (2012) Motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi belajar mahasiwa program 
studi akuntansi yang di tunjukkan dengan koefisien 
regresi sebesar 0,008 dengan tingkat signifikan di 
bawah 0,05 ( 0,045 < 0,05 ). 
c. Pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap indeks 
prestasi kumulatif diperoleh t hitung sebesar 0,00< 
0,05 dan t hitung > t tabel (3,912 > 1,667) maka Ha 
diterima Ho ditolak dimana variabel pengetahuan 
akuntansi berpengaruh signifikan terhadap indeks 
prestasi kumulatif. Menurut Nofaldi (2012) 
berdasarkan analisis deskriptif dapat disimpulkan 
bahwa pengetahuan akuntansi mahasiswa termasuk dalam 
kategori tinggi. 

Hasil Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-
variabel independen secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Derajat 
kepercayaan yang digunakan adalah 0,05 yang menyatakan 
bahwa semua variabel independen secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Berikut table hasil uji F : 

 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regres
sion 

3.309 3 1.103 5.26
0 

.002a 

Residu
al 

14.680 70 .210   

Total 17.990 73    
a. Predictors: (Constant), pengetahuan akt, 
motivasi, minat 
b. Dependent Variable: indeks prestasi 

  Sumber data diolah 2013 
 



 

  
 

Berdasarkan data tabel diatas secara simultan nilai 
signifikan dari uji F hitung sebesar 0,002 < 0,05 dan F 
hitung > F tabel (5,260 > 2,74) maka Ha diterima Ho 
ditolak, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara variabel independen minat 
belajar, motivasi belajar dan pengetahuan akuntansi 
secara simultan terhadap indeks prestasi kumulatif. 
Menurut Firdaus (2012) terdapat pengaruh yang 
signifikan antara minat belajar dan motivasi belajar 
terhadap prestasi mahasiswa program studi pendidikan 
akuntansi yang di tunjukkan dengan F hitung sebesar 
3,678 dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 (0,029 < 
0,05). Dan menurut Nofaldi (2012) pengaruh motivasi, 
disiplin dan pengetahuan akuntansi terhadap prestasi 
belajar mahasiswa akuntansi semester 6 sebesar 68,3%. 
PENUTUP 
Pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian ini 
mengenai “Pengaruh Minat Belajar, Motivasi Belajar, 
dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Indeks Prestasi 
Kumulatif (Studiempiris mahasiswa semester 6 angkatan 
2010 UMRAH). 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 
penelitian ini, maka kesimpulan yang di peroleh 
adalah: 
A. Variabel minat belajar tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel indeks prestasi kumulatif di 
UMRAH, dengan nilai signifikan 0,783 > 0,05.Hal ini 
dikarenakan masih ada mahasiswa yang memainkan 
handphone (sms, bermain game) disaat dosen sedang 
menerangkan pelajaran dan kurangnya kontrol dari 
dosen. 

B. Variabel motivasi belajar tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel indeks prestasi 
kumulatif di UMRAH, dengan nilai signifikan 0,750 > 
0,05.Hal ini dikarenakan kurangnya  preparation 
dari mahasiswa semester 6 angkatan 2010 fakultas 
ekonomi UMRAH. 

C. Variabel pengetahuan akuntansi berpengaruh 
signifikan terhadap variabel indeks prestasi 
kumulatif di UMRAH, dengan nilai signifikan 0,000 < 
0,05. 

D. Secara simultan variabel minat belajar, motivasi 
belajar, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh 
signifikan terhadap indeks prestasi kumulatif di 
UMRAH dengan nilai signifikan 0.002 < 0,05. Dan 
dapat dilihat nilai Adjusted R Square 14,9% 



 

  
 

variabel minat belajar, motivasi belajar dan 
pengetahuan akuntansi mempengaruhi variabel indeks 
prestasi kumulatif di UMRAH. Sisanya 85,1% variabel 
indeks prestasi kumulatif dipengaruhi oleh variabel 
lain diluar penelitian ini.   

Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang 
dapat diberikanoleh peneliti kepada peneliti 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
A. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambah variabel-

variabel lain di luar penelitian ini yang 
mempengaruhi indeks prestasi kumulatif, sehingga 
diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi indeks 
prestasi kumulatif mahasiswa. 

B. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian dengan 
menggunakan sampel yang lebih banyak. 

C. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan data yang 
baru. 
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