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Abstrak  :  Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

bukti empiris mengenai pengaruh motivasi, pengetahuan 

akuntansi, dan lingkungan belajar terhadap prestasi 

mahasiswa akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

secara random sampling dan jumlah sampel yang diteliti 

adalah berjumlah 55 mahasiswa yang mewakili keseluruhan 

jumlah mahasiswa akuntansi akuntansi di Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan mengumpulkan data primer berupa 

kuisioner. Keseluruhan data yang diperoleh diolah 

menggunakan SPSS 17 dengan metode analisis data yang 

digunakan adalah Analisis Kuantitatif dengan 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik, dan uji regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dan 

variabel pengetahuan akuntansi yang berpengaruh 

signifikan positif terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

Sementara variabel lingkungan belajar tidak berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

Kata kunci: Motivasi, pengetahuan akuntansi, lingkungan 

belajar, dan prestasi belajar mahasiswa. 

I PENDAHULUAN 

Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi 

keuangan. Akuntansi sangat membantu dalam aktivitas-

aktivitas keuangan. Dalam program studi akuntansi, 

mahasiswa akan diberi bekal mengenai penyusunan, dan 

pemeriksaan laporan keuangan. Menurut Belkaoui (2006) 

dalam Efridayanti (2012), akuntansi sebagai suatu 

“seni” atau “aktivitas jasa” dan mengartikan bahwa 

akuntansi meliputi beragam teknik yang dianggap berguna 

untuk bidang-bidang tertentu. Belajar akuntansi 

memerlukan pemahaman yang baik, oleh karenanya 

pemilihan metode mengajar yang tepat akan mempunyai 

andil yang besar didalam meningkatkan prestasi belajar 

akuntansi. 



 

  
 

Seperti yang kita ketahui, Universitas atau 

perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat karena 

merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia 

terdidik. Pendidikan tinggi mempunyai tujuan yaitu, 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang 

dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Parameter 

kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, 

proses, dan hasil pendidikan selalu berubah sementara 

tanggung jawab pendidikan merupakan tanggungjawab 

bersama pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Oleh 

karena itu, kualitas pendidikan harus ditingkatkan 

secara terus-menerus melalui pembaruan agar mampu 

mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini demi 

terciptanya keunggulan kompetitif dalam tatanan 

kehidupan nasional dan global. Menurut Luthans (2005) 

prestasi merupakan tingkat dimana seseorang berharap 

menyelesaikan sasaran yang menantang, berhasil dalam 

persaingan dan menunjukkan keinginan untuk umpan balik 

yang jelas berkaitan dengan aktivitas maupun kinerja. 

Peningkatan mutu pendidikan dapat diketahui dari hasil 

akhir pendidikan, yang dapat dilihat dari output yang 

termasuk didalamnya prestasi belajar. Ada banyak hal 

yang ikut mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya 

motivasi, pengetahuan akuntansi serta lingkungan 

belajar. 

Menurut Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi 

(2009) Motivasi adalah proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai 

suatu tujuan apapun, kita akan mempersempit fokus 

tersebut menjadi tujuan organisasional untuk 

mencerminkan minat kita terhadap perilaku yang 

berhubungan dengan pekerjaan. Dalam kegiatan belajar, 

motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar (Sardiman, 

2006). Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar mahasiswa adalah faktor lingkungan. Lingkungan 

belajar merupakan suatu sistem yang ikut menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar sekaligus proses 

pendidikan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan 

pentingnya motivasi, gaya belajar, dan berpikir kritis 

dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Dengan 

alasan tersebut, maka peneliti mengambil judul 



 

  
 

"Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Akuntansi, dan 

Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa 

Akuntansi UMRAH”. 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mahasiswa Akuntansi UMRAH semester 4 ? 

2. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap 

prestasi belajar mahasiswa Akuntansi UMRAH semester 

4 ? 

3. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mahasiswa Akuntansi UMRAH semester 4 ? 

4. Apakah motivasi, pengetahuan akuntansi dan 

lingkungan secara bersama-sama   berpengaruh terhadap 

prestasi belajar  mahasiswa Akuntansi UMRAH semester 

4 ? 

 Tujuan utama penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh motivasi terhadap 

prestasi belajar mahasiswa Akuntansi UMRAH semester 

4. 

2. Untuk mengetahui apakah pengaruh pengetahuan 

akuntansi terhadap prestasi belajar  mahasiswa 

Akuntansi UMRAH semester 4. 

3. Untuk mengetahui apakah pengaruh lingkungan terhadap 
prestasi belajar mahasiswa Akuntansi UMRAH semester 

4. 

4. Untuk mengetahui apakah pengaruh motivasi, 

pengetahuan akuntansi, dan lingkungan secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar mahasiswa 

Akuntansi UMRAH semester 4. 

II TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

1. Motivasi  

 

Menurut Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi 

(2009) Motivasi adalah proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai 

suatu tujuan apapun, kita akan mempersempit fokus 

tersebut menjadi tujuan organisasional untuk 

mencerminkan minat kita terhadap perilaku yang 

berhubungan dengan pekerjaan. Seorang peserta didik 

(mahasiswa) akan belajar bila ada faktor pendorongnya 

yaitu motivasi, dengan adanya dorongan kekuatan mental 

yang berupa keinginan, kemauan, serta perhatian dapat 

membuat mahasiswa aktif menggerakkan, menyalurkan, dan 

mengarahkan sikap baik dalam belajar. 



 

  
 

Dimyanti (2005) menyatakan dalam menumbuhkan 

motivasi belajar dorongan tidak hanya timbul dari dalam 

diri seseorang tetapi juga berasal dari luar diri 

seseorang tersebut. Yaitu motivasi instrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. 

a. Motivasi Instrinsik 
Motivasi instrinsik adalah motivasi yang timbul 

dari dalam diri pribadi individu itu sendiri tanpa 

andanya pengaruh dari luar individu. 

b. Motivasi Ekstrinsik 
Motivasi Ekstrinsik adalah dorongan terhadap 

perilaku seseorang diluar perbuatan yang dilakukannya. 

Atau ia mendapat pengaruh rangsangan dari luar. 

Teori Motivasi 

1. Teori Motivasi Klasik 
2. Teori Motivasi Dua Faktor 
3. Teori Harapan 
4. Teori Dorongan 
5. Teori Prestasi 

 

2. Pengetahuan Akuntansi 

 

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, 

mengklasifikasikan, meringkas, mengolah, dan menyajikan 

data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan 

keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang 

menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk 

pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. 

Menurut Suwardjono (2005) pengetahuan terhadap ilmu 

akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian 

yaitu pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan 

di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin 

pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menggali, 

munumbuhkan dan mengembangkan potensi mahasiswa. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan akuntansi adalah pengetahuan tentang 

pencacatan, pengklasifikasian, peringkasan, pengolahan, 

dan penyajian data transaksi keuangan yang dapat 

digunakan dan dapat memudahkan dalam pengambilan suatu 

keputusan serta tujuan lainnya bagi pelaku-pelaku 

akuntansi. Sementara itu, menurut Indahsari (2006) 

dalam Suryani (2009) pada hakikatnya, pengetahuan 

akuntansi adalah pengetahuan mengenai fakta transaksi 

bisnis dari suatu organisasi, pengetahuan tentang 

klasifikasi yang meliputi jurnal dan buku besar serta 

pengetahuan tentang segala sesuatu tentang laporan 



 

  
 

keuangan baik itu laporan neraca, laba rugi, arus kas, 

perubahan modal, maupun laporan keuangan untuk pihak 

manajemen perusahaan seperti laporan biaya produksi, 

anggaran dan lain sebagainya. 

 

3. Lingkungan Belajar 

 

Menurut Suwarno (2006) lingkungan belajar adalah 

lingkungan sekitar yang melengkapi terjadinya proses 

pendidikan. Lingkungan inilah yang dengan sengaja 

digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan seperti 

pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat 

peraga, dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa lingkungan 

sebagai komponen pembelajaran merupakan faktor 

kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan 

merupakan faktor yang berperan penting dalam belajar 

seorang siswa. Agar tujuan belajar dapat tercapai 

dengan prestasi belajar yang maksimal, maka dibutuhkan 

konsentrasi dalam belajar. Faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi konsentrasi belajar adalah: 

a.Suara 

b.Pencahayaan 

c.Desain Belajar 

 Sementara itu, Baharuddin dan Esa (2007) 

menjelaskan bahwa lingkungan sosial yang mempengaruhi 

belajar dibedakan menjadi tiga, yaitu lingkungan sosial 

keluarga, lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial 

masyarakat. 

a.Lingkungan Keluarga 

 Keluarga sering kali dipandang sebagai lingkungan 

pertama sebab dalam lingkungan keluargalah pertama 

kalinya anak-anak mendapat pendidikan bimbingan, 

asuhan, pembiasaan dan latihan.  

b.Lingkungan Sekolah 

 Pendidikan di sekolah adalah bagian dari 

pendidikan dalam keluarga yang sekaligus juga merupakan 

lanjutan pendidikan dalam keluarga. Disamping itu 

kehidupan di sekolah merupakan jembatan bagi anak yang 

menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan 

masyarakat kelak. 

c.Lingkungan Masyarakat 

Dilingkungan ini pun kita dituntut dan berusaha 

menerapkan apa yang telah kita dapatkan di sekolah dan 

dirumah. Ketidakharmonisan keluarga, teman sepermainan 

yang tidak baik, serta kondisi atau letak gedung 

sekolah yang tidak baik adalah hal-hal yang dapat 

memicu kegagalan seseorang dalam belajar. 



 

  
 

 

4. Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar mahasiswa merupakan salah satu 

faktor penting dalam kesuksesan mahasiswa dimasa 

depannya. Prestasi belajar mahasiswa di perguruan 

tinggi umumnya diukur dengan Indeks prestasi Kumulatif 

(IPK). Menurut Tu’u (2004) adalah suatu “penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”. 

Dengan demikian, prestasi belajar yang dimaksud disini 

adalah merupakan hasil yang telah dicapai oleh peserta 

didik dalam proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan 

nilai akhir tes atau angka dari hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru. Jadi ptestasi belajar siswa 

terfokus pada nilai  atau angka  yang dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Menurut Slameto (2003) faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar banyak jenisnya, tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

1. Faktor Internal 
2. Faktor Eksternal 
 Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

H1: Motivasi berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa Akuntansi UMRAH semester 4. 

H2: Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap 

prestasi belajar mahasiswa Akuntansi UMRAH 

semester 4. 

H3: Lingkungan berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa Akuntansi UMRAH semester 4. 

H4: Motivasi, pengetahuan akuntansi, dan lingkungan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa 

Akuntansi UMRAH semester 4. 
 

III Metode Penelitian 

 

Objek Penelitian 

 

 Pada penelitian ini penulis memilih Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UMRAH angkatan 2011 

sebagai objek penelitian. Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005). Populasi dalam 



 

  
 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan tahun 

2011 Fakultas Ekonomi Akuntansi. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari pihak fakultas, jumlah populasi 

mahasiswa akuntansi angkatan 2011 yang aktif di UMRAH 

adalah sebanyak 284 orang. 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan 

mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk sampel akan 

diambil secara acak dengan jumlah sampel sebanyak 74 

orang responden. Jumlah sampel dihitung berdasarkan 

rumusan Slovin (Amirin, 2010) yaitu :  

 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 

ditolerir atau diinginkan 10%. 

 Sehingga perhitungan pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah : 

 n =    =      = 73,9 maka dibulatkan 

menjadi 74. 

 
Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Data Kuantitatif. Data yang diambil oleh 

peneliti adalah jawaban dari responden yang mengisi 

kuisioner yang peneliti berikan. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer penulis peroleh dari 

responden yang merupakan Mahasiswa UMRAH jurusan 

Akuntansi semester 4. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari buku dan internet. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Suryabrata (2003) kualitas data ditentukan 

oleh kualitas alat pengambilan data atau alat ukurnya. 

Kalau alat pengambilan datanya cukup reliabel dan valid 

maka datanya juga akan cukup reliabel dan valid. 



 

  
 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara: 

1.Angket (kuisioner) 

2.Studi Kepustakaan 

 

Analisis Data 

 

 Analisa ini digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini alat analisa statistik 

yang digunakan regresi linier berganda. 

 

 

Uji Validitas 

 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau 

validnya suatu kuisioner. Suatu data dikatakan valid 

jika nilai sig < 0,05. Alat ukur yang digunakan dalam 

analisis data peneliti ini menggunakan bantuan program 

SPSS 17.0 for Windows. 

 

Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi 

dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran reliabilitas 

dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali 

saja dengan alat bantu SPSS uji statistic Cronbach 

Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

 

Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas 

 

Pengujian normalitas, untuk mendeteksi normalitas data 

perlu dilakukan uji normalitas baik menggunakan kurva 

persebaran data berupa curve normal dan normal plot 

atau menggunakan uji kolmogorov-smirnov, dengan 

kriteria jika p-value < 0,05 berarti data terdistribusi 

tidak normal (Ghozali, 2006). 

Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas independen (Ghozali, 2006). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 



 

  
 

bebas.Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians 

Inflatiaon Factor (VIF). Bila VIF ada yang melebihi 10 

berarti terjadi multikolinieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. 

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan uji glejser yaitu untuk meregres 

nilai absolut residual terhadap variabel independen  

(Ghozali. 2006). 

Uji Hipotesis 

 

Koefisien Determinasi 

 

Digunakan untuk mengetahui presentase besarnya 

perubahan variabel tergantung yang disebabkan oleh 

perubahan variabel bebas. 

 

Uji F 

 

Uji f ini pada dasarnya menunjukkan apakah variabel 

independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

Uji T 

 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh tingkat 

signifikansi koefisien variabel bebas secara individu 

terhadap variabel terikat. 

 

IV PEMBAHASAN 

 

Uji Validitas 

 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf 

signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya adalah jika r 

hitung ≥ r tabel maka instrument atau item-item 

pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). Rumus yang digunakan untuk mencari 

nilai r tabel adalah df = n-2. Jumlah data (n) = 55, 

maka didapat r tabel sebesar 0,266. Hasil uji validitas 



 

  
 

untuk tiap-tiap variabel penelitian dapat dilihat dari 

tabel 4.6, 4.7, 4.8 (pada lampiran no.1) 

Uji Reliabilitas 

 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan koefisien alpha. Koefisien alpha 

bisa diukur dengan menggunakan uji statistic cronbach 

alpha. Variabel dinyatakan reliabel atau handal jika 

memberikan nilai Alpha Cronbach (α) > 0,6. Hasil uji 

untuk variabel motivasi sebesar 0,903, untuk variabel 

pengetahuan akuntansi sebesar 0,695, dan untuk variabel 

lingkungan belajar sebesar 0,829. Hasil uji 

reliabilitas tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 

(pada lampiran no.2) 

 

Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas 

 

Pengujian normalitas, untuk mendeteksi normalitas data 

perlu dilakukan uji normalitas baik menggunakan kurva 

persebaran data berupa curve normal dan normal plot 

atau menggunakan uji kolmogorov-smirnov, dengan 

kriteria jika p-value < 0,05 berarti data terdistribusi 

tidak normal (Ghozali, 2006). grafik histogram dan hasil 
uji kolmogrov-smirnov dapat dilihat pada tabel 4.10 

(pada lampiran 3) 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan dengan melihat 

toleransi variabel dan variance inflation factor (VIF). 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah 

didalam model kolerasi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Multikolinieritas terjadi jika nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nila VIF > 10. Hasil 

uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.11 

(pada lampiran no.4) 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2006). Salah satu cara untuk melihat ada atau 



 

  
 

tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat hasil tabel dari uji glejser. Hasil dari uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.12 (pada 

lampiran no.5) 

 

Regresi Linier Berganda 

 

Berdasarkan hasil analisis dari uji signifikansi 

individual diatas, maka terdapat persamaan matematis 

regresi linier berganda, yaitu  Y = 1,472 + 0,014 X1 + 

0,030 X2 – 0,012 X3 + e hasil presamaan tersebut 

diambil dengan melihat tabel 4.13 (pada lampiran no.6) 

 

Uji Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat besar nilai adjust      

sebesar 0,155 = 15,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

motivasi, pengetahuan akuntansi, dan lingkungan belajar 

berpengaruh sebesar 15,5%,  sedangkan 84,5% dipengaruhi 

oleh variabel atau faktor lain diluar model penelitian. 

dapat dilihat pada tabel 4.14 (pada lampiran no.7) 

 

Uji Simultan (F) 

 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan nilai F hitung 

sebesar 3,116 dengan taraf signifikan sebesar 0,034. 

Berdasarkan rumus n-k dan k-1, didapat F tabel sebesar 

2,79. Dengan demikian 3,116 > 2,79 dengan nilai sig 

0,034 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa motivasi, 

pengetahuan akuntansi, dan lingkungan belajar secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks 

prestasi belajar mahasiswa. Hasil tersebut juga dapat 

dilihat pada tabel 4.15 (pada lampiran no.8) 

 

Uji Parsial (T) 

 

Dalam penelitian ini hasil analisis dari kedua 

hipotesis variabel independen adalah sebagai berikut 

dapat dilihat juga pada tabel 4.16 (pada lampiran no.9) 

a. Hipotesis 1 

Nilai t hitung sebesar 2,587 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,013. Berdasarkan rumus n-k-1, didapat t tabel 

sebesar 2,007. Dengan demikian 2,587 > 2,007 dan nilai 

sig 0,013 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 

mahasiswa. 

b. Hipotesis 2 



 

  
 

Nilai t hitung sebesar 2,032 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,047. Berdasarkan rumus n-k-1, didapat t tabel 

sebesar 2,007. Dengan demikian 2,032 > 2,007 dan nilai 

sig 0,047 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan akuntansi berpengarub signifikan terhadap 

prestasi belajar mahasiswa. 

c. Hipotesis 3 

Nilai t hitung sebesar -1,482 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,144. Berdasarkan rumus n-k-1, didapat t tabel 

sebesar 2,007. Dengan demikian -1,482 < 2,007 dan nilai 

sig 0,144 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mahasiswa. 

 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan : 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang 

telah dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-

masing variabel, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 
 

1. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

t hitung > t tabel (2,587 > 2,007) dan nilai 

signifikansi < taraf signifikansi (α) (0,013 < 

0,05). 

2. Pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai t hitung > t tabel (2,032 > 

2,007) dan nilai signifikansi < taraf signifikansi 

(α) (0,047 < 0,05). 

3. Lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap 

prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai t hitung < t tabel (-1,482 < 2,007) dan 

nilai signifikansi < taraf signifikansi (α) (0,144 > 

0,05). 

Motivasi, pengetahuan akuntansi, dan lingkungan belajar 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhada 

prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai f hitung > f tabel (3,115 > 2,79) dengan nilai 

signifikansi < dari taraf signifikansi (α) (0,034 < 

0,05). 

 

 

 



 

  
 

Saran : 

 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan beberapa 

kesimpulan, adapun saran-saran yang sekiranya 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagi pihak kampus, diharapkan dapat menambah 

sekaligus memperbagus kualitas dari fasilitas kampus 

yang sudah ada sebagai penunjang kegiatan belajar 

balejar. Agar mahasiswa mendapatkan suasana yang aman 

dan nyaman. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah 

variabel lain yang mungkin juga dapat berpengaruh 

terhadap prestasi mahasiswa akuntansi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aliminsyah. 2003. Kamus Istilah Akuntansi. Bandung: 

Yrama Widya 

Amirin, M, Tatang. 2010. Populasi dan Sampel Penelitian 

4: Ukuran Sampel Rumus Slovin. 

http://tatangmanguny.wordpress.com/2010/04/19/ukur

an-sampel-rumus-slovin/. Diakses pada tanggal 20 

Agustus 2013 pukul 16.45 WIB 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta 

Bastian, indra. 2007. Akuntansi Pendidikan. Yogyakarta: 

Erlangga 

Baharuddin, Esa Nur Wahyuni. 2007. Teori Belajar dan 

Pembelajaran. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group 

Dimyanti. 2005. Belajar dan Pembelajaran.Jakarta: 

Depdikbud 

Diminarni, Puspita. 2010. Pengaruh Motivasi Belajar, 

Gaya Belajar, dan Berpikir Kritis Terhadap Indeks 

Prestasi Kumulatif Mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Pembangunan ”Veteran”. Skripsi 

. Jawa Timur: Universitas pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur. 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Psikologi Belajar. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

http://tatangmanguny.wordpress.com/2010/04/19/ukuran-sampel-rumus-slovin/
http://tatangmanguny.wordpress.com/2010/04/19/ukuran-sampel-rumus-slovin/


 

  
 

Hasibuan. S.P. 2007. Organisasi dan Motivasi. Jakarta: 

Bumi aksara 

Erfridayanti. 2012. Pengaruh Penerapan Metode 

Pembelajaran Drill (latihan), Metode Problem Based 

Learning, dan Gaya Belajar Terhadap Efektivitas 

Pembelajaran Akuntansi (Studi Empiris pada 

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Ekonomi Maritim Raja Ali Haji). 

Skripsi. Tanjungpinang: Fakultas Ekonomi UMRAH 

 

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate 

dengan Program SPSS. Yogyakarta: Graha Ilmu 

Istanti, Dwi. 2007. Pengaruh Motivasi. Metode 

Pembelajaran, dan Lingkungan Terhadap Prestasi 

Belajar Akuntansi pada Siswa Kelas XI Ilmu Sosial 

SMA Negeri 1 Karanganom Klaten. Skripsi. 

Semarang: Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 

Negeri Semarang 

Luthans, Fred. 2005. Perilaku Organisasi Edisi Kedua. 

Bandung: Angkasa 

Nofaldi, Amry. 2012. Pengaruh Motivasi, Disiplin dan 

Pengetahuan Akuntansi Terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa Akuntansi Semester VI Universitas 

Maritim Raja Ali Haji Tahun Akademik 2011/2012. 

Skripsi. Tanjungpinang: Fakultas Ekonomi UMRAH 

Nurmalia, Erlina. 2010. Pengaruh Fasilitas dan 

Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Kelas XI IPS Man Malang1. Skripsi. Malang: 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang 

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistik Data 

dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom 

Robbins, Stephen P. 2009. Perilaku Organisasi 

(Organizational Behavior). Jakarta: Salemba 4 

Sardiman. 2006. Interaksi dan Motivasi Belajar 

Mengajar. Jakarta:Grafindo 

Setiawan, Riza Dwi. 2012. Pengaruh Minat Belajar, 

Lingkungan Belajar dan Berpikir Kritis Terhadap 

Pemahaman Akuntansi pada Mahasiswa Akuntansi di 

UPN”Veteran” Jawa Timur. Skripsi. Jawa Timur: 



 

  
 

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” 

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya. Jakarta: PT Rineka Cipta 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method). Bandung: 

Alfabeta 

Suryabrata, Sumadi. 2003. Metodologi Penelitian. 

Jakarta: Rajawali Pers 

Suryani, Erma. 2009. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan 

Pemanfaatan Software Akuntansi Terhadap Kinerja 

Individu Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE 

Perbanas. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Perbanas  

Suwadjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan 

Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE 

Suwarno, Wiji. 2006. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 

Tu’u, Tulus. 2004. Peran Disiplin pada Perilaku dan 

Prestasi Siswa. Jakarta: Grasindo 

Uno, Hamzah B. 2008. Teori Motivasi dan pengukurannya-

analisis di bidang pendidikan. Jakarta: bumi 

aksara 

Wahjono, Sentot Imam. 2010. Prilaku Organisasi. Cetakan 

Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu 

Wursanto, Ig. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. 

Yogyakarta: Andi 

Zaharman. 2002. Dasar Dasar Akuntansi. Tanjungpinang: 

Akademi Akuntansi Pembangunan 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi 

Item / 

Pernyataan 

r hitung r tabel Keterangan 

M 1 

M 2 

M 3 

M 4 

M 5 

M 6 

M 7 

M 8 

M 9 

M 10 

M 11 

M 12 

M 13 

M 14 

M 15 

M 16 

M 17 

M 18 

M 19 

M 20 

0,570 

0,720 

0,786 

0,666 

0,668 

0,550 

0,462 

0,746 

0,778 

0,689 

0,799 

0,720 

0,270 

0,625 

0,308 

0,501 

0,462 

0,556 

0,540 

0,432 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  Sumber: Data yang diolah, SPSS V.17 2013 
Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Akuntansi 

Item / 

Pernyataan 

r hitung r tabel Keterangan 

PA 1 

PA 2 

PA 3 

PA 4 

PA 5 

PA 6 

PA 7 

PA 8 

PA 9 

PA 10 

PA11 

PA12 

0,466 

0,455 

0,572 

0,506 

0,495 

0,521 

0,301 

0,360 

0,499 

0,576 

0,471 

0,519 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

  0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data yang diolah, SPSS V.17 2013 

 



 

  
 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Belajar 

Item / 

Pernyataan 

r hitung r tabel Keterangan 

LB 1 

LB 2 

LB 3 

LB 4 

LB 5 

LB 6 

LB 7 

LB 8 

LB 9 

LB 10 

LB 11 

LB 12 

LB 13 

LB 14 

LB 15 

0,433 

0,529 

0,746 

0,503 

0,529 

0,356 

0,503 

0,365 

0,750 

0,396 

0,739 

0,468 

0,449 

0,627 

0,719 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

0,266 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Lampiran 2 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Motivasi 

Pengetahuan 

Akuntansi 

Lingkungan Belajar 

0,903 

0,695 

0,829 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS V.17 2013 

Lampiran 3 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize

d Residual 

N 55 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .33185109 

Most Extreme Differences Absolute .093 

Positive .093 

Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z .686 

Asymp. Sig. (2-tailed) .734 



 

  
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

      Sumber: Data primer yang diolah, SPSS V.17 2013 

 

Lampiran 4 

Tabel 4.11 

               Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 1.472 .734  2.005 .050   

T_MOTIVASI .014 .006 .362 2.587 .013 .848 1.180 

T_PENG_AKUNT .030 .015 .271 2.032 .047 .931 1.074 

T_LINGK_BEL -.012 .008 -.211 -1.482 .144 .818 1.223 

a. Dependent Variable: indeksprestasi_IPK 

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS V.17 2013 

Lampiran 5 

                                                           Tabel 4.12 
                                             

Hasil Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) .343 .451  .760 .451   

T_MOTIVASI -

.002 

.003 -.075 -

.497 

.621 .848 1.180 

T_PENG_AKUN

T 

-

.003 

.009 -.042 -

.287 

.775 .931 1.074 

T_LINGK_BEL .002 .005 .075 .484 .631 .818 1.223 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS V.17 2013 



 

  
 

 

Lampiran 6 

 

             Tabel 4.13 

                      Hasil Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.472 .734  2.005 .050 

T_MOTIVASI .014 .006 .362 2.587 .013 

T_PENG_AKUNT .030 .015 .271 2.032 .047 

T_LINGK_BEL -.012 .008 -.211 -1.482 .144 

a. Dependent Variable: indeksprestasi_IPK 

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS V.17 2013 

Lampiran 7 

                Tabel 4.14 

         Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .394a .155 .105 .34147 1.810 

a. Predictors: (Constant), T_LINGK_BEL, T_PENG_AKUNT, 

T_MOTIVASI 

b. Dependent Variable: indeksprestasi_IPK 

   Sumber: Data yang diolah, SPSS V.17 2013 

Lampiran 8 

 

                  Tabel 4.15  

   Hasil Uji Signifikansi Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.090 3 .363 3.116 .034a 

Residual 5.947 51 .117   

Total 7.037 54    

a. Predictors: (Constant), T_LINGK_BEL, T_PENG_AKUNT, T_MOTIVASI 

b. Dependent Variable: indeksprestasi_IPK 



 

  
 

Sumber: Data yang diolah, SPSS V.17 2013 

Lampiran 9 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Signifikansi Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.472 .734  2.005 .050 

T_MOTIVASI .014 .006 .362 2.587 .013 

T_PENG_AKUNT .030 .015 .271 2.032 .047 

T_LINGK_BEL -.012 .008 -.211 -1.482 .144 

a. Dependent Variable: indeksprestasi_IPK 

Sumber: Data yang diolah, SPSS V.17 2013 

 

 

 


