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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti mengenai pemahaman 

mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi di perguruan Tinggi Kota 

Tanjungpinang terhadap konsep aset, liabilitas, dan ekuitas 

berdasarkan latar belakang gender, yaitu antara mahasiswa laki-

laki dan mahasiswa perempuan Jurusan Akuntansi yang telah 

mengambil mata kuliah pengantar akuntansi I dan II. Konsep 

pemahaman akuntansi dalam penelitian ini adalah: aset, liabilitas, 

dan ekuitas. Data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

diisi oleh mahasiswa. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) dan mahasiswa S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Pembangunan  Tanjungpinang yang terdaftar sebagai mahasiswa 

semester dua, pada tahun akademik 2012/2013. 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mengukur perbedaan 

pemahaman tentang konsep aset, liabilitas, dan ekuitas antara 

mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Hasil menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan pemahaman terhadap konsep aset, 

liabilitas, dan ekuitas pada mahasiswa S1 jurusan akuntansi  

antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. 

Kata Kunci: aset, liabilitas, ekuitas, dan gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Pada semester awal, setiap perguruan tinggi mewajibkan 

mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti perkuliahan Akuntansi 

Pengantar. Sebagai mata kuliah yang diajarkan pada semester 

pertama di tahun pertama, karena   mata kuliah Akuntansi Pengantar 

memegang peranan penting dalam mengantarkan para mahasiswa yang 

akan mempelajari akuntansi dan mata kuliah lain yang berkaitan 

pada tahapan berikutnya. 

 Pada mata kuliah akuntansi pengantar diharapkan agar 

mahasiswa dapat memahami konsep dasar akuntansi secara baik. Ada 

tiga materi pokok tentang konsep dasar akuntansi yang harus 

dikuasai oleh mahasiswa akuntansi dalam matakuliah Akuntansi 

Pengantar, yaitu antara lain : Aset yang merupakan sumber daya 

yang dimiliki oleh suatu bisnis, yang digunakan dalam pelaksanaan 

aktivitas-aktivitas, seperti produksi, konsumsi, dan jual beli. 

(Weygandt, Kieso & Kimmel, 2007). Liabilitas merupakan semua 

kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum 

terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditur (Munawir, 2004). Sedangkan 

Ekuitas merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal atau modal saham. 

(Munawir, 2004) 

 Permasalahan gender dalam pendidikan merupakan salah satu isu 

yang cukup krusial. Isu gender dalam pendidikan merupakan 

implikasi tidak langsung dari budaya patriarkhi yang berkembang di 

masyarakat. Budaya patriarkhi membedakan posisi laki-laki dan 

perempuan.Perbedaan posisi dan peran tersebut juga menyebabkan 

perbedaan prestasi belajar antara laki-laki dan perempuan. 

(Martono et al, 2009). 

 Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dapat 

dikaji melalui teori struktural fungsional.Secara umum, para 

analis fungsional, melihat fungsi serta konstribusi yang positif 

lembaga pendidikan dalam memelihara atau mempertahankan 

keberlangsungan sistem sosial. (Haralambos dan Horlborn, 2004) 

dalam (Martono et al, 2009) 

 Dari hasilpenelitian Martono, Puspitasari, Mintarti, 

Rostikawati, (2009) menyimpulkan bahwa prestasi belajar mahasiswa 

yang dilihat melalui IPK menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan 

secara umum memiliki IPK yang lebih tinggi daripada laki-laki. 

Rentang IPK antara 3,00 sampai 4,00 didominasi oleh perempuan. 

Data ini didukung dengan rata-rata IPK perempuan yang lebih tinggi 
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daripada laki-laki.Dari pernyataan dapat dikatakan bahwa tingkat 

perbedaan pemahaman mahasiswa dapat dipengaruhi oleh gender. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian 

sebelumnya yaitu Martono et al (2009) yang melakukan penelitian 

untuk menjelaskan perbedaan prestasi belajar mahasiswa laki-laki 

dan perempuan di Universitas Soedirman Purwokerto.Novius (2010) 

yang melakukan penelitian untuk membuktikan secara empiris tentang 

kemampuan mahasiswa yang berasal dari SMK Jurusan Akuntansi, SMA 

Jurusan IPS dan Madrasah Aliyah Umum dalam memahami matakuliah 

Pengantar Akuntansi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Mawardi 

(2011) yang bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan 

secara signifikan terhadap pemahaman tentang aktiva, kewajiban dan 

modal serta seberapa besar pemahaman aktiva, kewajiban dan modal 

antara mahasiswa yang berasal dari SMK Jurusan Akuntansi, SMA 

Jurusan IPS, dan Madrasah Aliyah Umum. 

 Berdasarkan  pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Pemahaman 

Mahasiswa Akuntansi Terhadap Konsep Aset, Liabilitas, dan Ekuitas 

di Perguruan Tinggi Kota Tanjungpinang” 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan secara signifikan terhadap 

pemahaman konsep aset antara mahasiswa Jurusn Akuntansi 

Tanjungpinang yang dilatarbelakangi oleh gender yang aktif 

untuk tahun ajaran 2012/2013. 

2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman secara signifikan 

terhadap pemahaman konsep liabilitas antara mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Tanjungpinang yang dilatarbelakangan oleh gender 

yang aktif untuk tahun ajaran 2012/2013. 

3. Apakah terdapat perbedaan pemahaman secara signifikan 

terhadap pemahaman konsep ekuitas antara mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Tanjungpinang yang dilatarbelakangan oleh gender 

yang aktif untuk tahun ajaran 2012/2013. 

4. Apakah terdapat perbedaan pemahaman secara signifikan 

terhadap pemahaman konsep asset, liabilitas, dan ekuitas 

antara mahasiswa Jurusan Akuntansi Tanjungpinang yang 

dilatarbelakangi oleh gender yang aktif untuk tahun ajaran 

2012/2013. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara 

empiris  apakah ada perbedaan pemahaman mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Tanjungpinang yang dilatarbelakangi oleh gender dalam 

memahami konsep aset, liabilitas dan ekuitas. Serta seberapa besar 

pemahaman Aset, Liabilitas dan Ekuitas antara mahasiswa jurusan 

akuntansi Tanjungpinang yang dilatarbelakangi oleh gender, yang 
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terdaftar sebagai mahasiswa akuntansi yang aktif untuk tahun 

ajaran 2012/2013. 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

Perbedaan Gender dalam Pendidikan 

 Pengertian gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

kultural. Menurut Jagtenberg dan D'Alton (1995) dalam Martono et 

al (2009) “gender and sex are not the same thing. Gender 

specifically refers to the social meanings attached to biological 

differences. ... The way we see ourselves and the way we interact 

are affected by our internalization of values and assumptions 

about gender”. 

 Perbedaan gender dalam pendidikan dapat terjadi dalam 

perolehan prestasi belajar. Prestasi belajar adalah taraf 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.(Syah dalam Abdullah, 

2008). 

Pengertian Akuntansi 

 Akuntansi adalah suatu ssistem informasi yang 

mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-

peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang 

berkepentingan. Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa akan 

melibatkaan pemilihan aktivitas-aktivitas ekonomi yang relevan 

bagi suatu organisasi tertentu. Setelah teridentifikasi, 

peristiwa-peristiwa ekonomi tersebut kemudian dicatat untuk 

menjadi alur aktivitas keuangan perusahaan.Pencatatan terdiri atas 

pembuatan jurnal peristiwa-peristiwa secara sistematis dan 

kronologis, yang diukur dalam satuan mata uang. Aktivitas 

pengidentifikasian dan pencatatan tidak akan banyak memberikan 

manfaat, kecuali jika informasi tersebut di komunikasikan kepada 

pengguna-pengguna yang berkepentingan. Informasi keuangan akan 

disampaikan melalui laporan-laporan akuntansi, yang umumnya 

disebut sebagai laporan keuangan (Financial Statements). 

(Weygandt, Kieso, Kimmel, 2007)  

Pengetahuan Akuntansi 

 Pengatahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi 

pengertian yaitu sebagai pengatahuan profesi (keahlian) yang di 

praktikan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin 

pengetahuan yang di ajarkan di perguruan tinggi.Akuntansi sebagai 

objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi memandang 

akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang praktik dan 
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teori.Bidang praktik perkepentingan dengan masalah bagaimana 

praktik dijalankan sesuai dengan prinsip akuntansi. Bidang teori 

berkepentingan dengan penjelasan,deskripsi, dan argument yang 

dianggap melandasi praktik akuntansi yang semuanya dicakup dalam 

suatu pengetahuan yang disebut teori akuntansi. (Suwardjono, 

2005). 

 Pembelajaran akuntansi berfungsi untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur dan 

bertanggung jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, 

pengikhtisaran transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan dan 

penafsiran perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. 

(Sofyan, 2004) 

Konsep Dasar Pemahaman Akuntansi 

Aset 

Dalam pengertian aset tidak terbatas pada kekayaan perusahaan 

yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran 

yang belum dialokasikan (defferedchanges) atau biaya yang masih 

harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aset 

yang tidak berwujud lainnya (intangible asset) misalnya goodwill, 

hak paten, hak menerbitkan dan sebagainya. Menurut (Weygandt 

Kieso,Kimmel, 2007) Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh 

suatu bisnis, yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas-

aktivitas, seperti produksi, konsumsi dan jual beli. Aset di 

klasifikasikan dengan beberapa bagian yaitu, sebagai berikut : 

1) Aset Lancar 
Aset Lancar adalah semua harta perusahaan yang dapat 

direalisir menjadi uang kas atau dipakai atau dijual dalam 

satu kali perputaran normal perusahaan (biasanya dalam jangka 

waktu satu tahun). Elemen-elemen yang termasuk dalam aset 

lancar antara lain yaitu : 

a. Kas, uang yang tersedia untuk operasi perusahaan baik yang 
ada dalam perusahaan sendiri maupun ditempat lain atau 

sesuatu yang dapat dipersamakan dengan uang kas. 

b. Persediaan, yang meliputi barang-barang yang nyata dimiliki 
untuk dijual kembali baik harus melalui proses produksi 

dahulu maupun langsung dalam suatu periode operasi normal 

perusahaan. 

c. Piutang, baik piutang dagang maupun piutang wesel. 
d. Piutang lainnya yang belum tertagih sampai pada akhir periode 

akuntansi. 

e. Semua investasi sementara. 
f. Semua beban /biaya yang dilakukan dimuka dan masih merupakan 

piutang pada akhir periode akuntansi.  

2) Aset Tetap 
Aset Tetap merupakan aset perusahaan yang tidak 

dimaksudkan untuk diperjual-belikan melainkan untuk digunakan 

dalam kegiatan perusahaan yang umurnya lebih dari satu tahun 

dan merupakan pengeluaran perusahaan dalam jumlah yang 

relatif besar. 
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3) Aset Tetap Tidak Berwujud 
Merupakan aset yang tidak mempunyai sifat-sifat fisik 

tetapi mempunyai kegunaan.Seperti Hak Paten, Copyright, 

Organization Cost, atau biaya pendirian Francise, Goodwill, 

dan sebagainya. 

4) Beban / Biaya yang Ditangguhkan 
Merupakan biaya yang dibayar dimuka (Prepaid Expenses) 

dan biaya yang ditangguhkan (Deferred Charge) merupakan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan akan tetapi mempunyai 

kegunaan atau menjadi beban tahun-tahun yang akan datang. 

5) Aset Lain-Lain 
 Aset lain-lain ialah semua aset perusahaan yang tidak 

dapat digolongkan dalam aktiva tersebut diatas, misalnya 

mesin-mesin yang tidak dapat dipakai lagi. 

 

Liabilitas 

Liabilitas atau hutang adalah semua kewajiban keuangan 

perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang 

ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari 

kreditur. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan kedalam 

hutang lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka 

panjang.(Munawir, 2004). Menurut (Kieso & Weygant, 1998) dalam 

(Mawardi, 2011) liabilitas atau hutang adalah pengorbanan manfaat 

ekonomi di masa yang akan datang sebagai akibat dari liabilitas 

yang ditimbulkan sekarang ini, sedangkan menurut (Baridwan, 1999) 

dalam (Mawardi, 2011) hutang atau liabilitaas adalah kewajiban 

yang ditimbulkan dari transaksi-transaksi di masa lalu yang 

digunakan untuk mendapatkan aset atau jasa yang pembayarannya 

dilakukan di masa yang akan datang. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bawa utang 

adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum dipenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber modal 

perusahaan yang berasal dari kreditur dan harus dibayar dengan 

uang, barang, atau jasa pada saat jatuh tempo. Hutang merupakan 

sumber pendapatan yang dapat membantu jalannya usaha, hutang ini 

juga digunakan untuk membantu perusahaan di bidang opersional, 

keuanagan, dan investasi.Perjanjian hutang dapat dikelompokkan ke 

dalam dua bentuk, kadang mengacu sebagai perjanjian negatif dan 

positif.(Janes, 2003) dalam (Mawardi, 2011).Perjanjian negatif 

umumnya menunjukkan aktivitas tertentu yang mengakibatkan 

substitusi aset atau masalah pembayaran kembali. Contoh perjanjian 

hutang negatif mencakup larangan terhadap merger, batasan 

peminjaman tambahan, batasan pembayaran dividen dan excess cash 

sweeps. 

 Perjanjian positif mensyaratkan peminjam melakukan tindakan 

tertentu, seperti menjaminkan aset atau memenuhi benchmark 

tertentu (biasanya rasio-rasio keuangan) yang mengindikasikan 

kesehatan keuangan.Contoh umum perjanjian hutang positif mencakup 

tingkat rasio current, leverage, probabilitas dan net worth 
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minimal atau maksimum. Jadi perjanjian hutang atau liabilitas baik 

bentuk negatif maupun positif dapat digunakan untuk membatasi 

konflik kepentingan yang potensial terjadi antara kreditur dan 

stakeholdersperusahaan. Hutang yang dipergunakan secara efektif 

dan efisien akan meningkatkan nilai perusahaan. (Herry dan Hamin, 

2005) menunjukkan bahwa leverage menyebabkan peningkatan nilai 

perusahaan (value enchancing). 

Berdasarkan jangka waktunya hutang dibagi atas dua jenis 

yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.Hutang jangka 

pendek atau hutang lancar ialah semua kewajiban keuangan yang 

harus dipenuhi dalam satu periode operasi normal dan yang termasuk 

dalam hutang lancar. Hutang jangka panjang menurut (Weygandt, 

Kieso, Kimmel,2002) “Terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang 

sangat mungkin di masa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak 

dibayarkan dalam satu tahun atau siklus operasi perusahaan, mana 

yang lebih lama”. Sedangkan menurut (Baridwan, 2000) dalam 

(Mawardi, 2011) mengatakan bahwa: “Hutang jangka panjang digunakan 

untuk menunjukkan hutang-hutang yang pelunasannya akan dilakukan 

dalam waktu lebih dari satu tahun atau akan dilunasi dari sumber-

sumber yang bukan dari kelompok aset lancar”.  

Berdasarkan definisi dan penjelasan para ahli di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa hutang jangka panjang merupakan pinjaman 

yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga atau kreditor, yang 

jatuh temponya lebih dari satu tahun, dan dilunasi dengan sumber-

sumber yang bukan dari aktiva lancar, serta jumlah hutang jangka 

panjang tersebut tidak boleh melebihi jumlah modal sendiri. 

Elemen-elemen hutang jangka panjang antara lain : 

a. Kredit Investasi (Long Term Loan) 
b. Hutang hipotik (Mortgage Payable)  
c. Hutang Obligasi (Bond Payable) 
d. Hutang Kepada Pemegang Saham atau Kepada Perusahaan Induk     

(Holding Company) atau Kepada Perusahaan Afiliasi (Afiliated 

Company) 

e. Hutang Subordinasi (Subordinated Loan) 
f. Ridging Loan 
g. Hutang Leasing (Hutang dalam Rangka Sewa Guna) 

 Sedangkan macam-macam hutang antara lain : 

a. Hutang dagang (Account Payable) 
b. Wesel Bayar (Note payable) 
c. Hutang yang timbul karena jasa-jasa yang sudah diterima 

tetapi belum dibayar (Accrued Expenses) 

d. Hutang atau kewajiban bersyarat (Contingent Liabilities) 
e. Pendapatan yang diterima dimuka,semua peneriamaan-penerimaan 

yang telah diterima tahun berjalan tetapi bukan merupakan 

penghasilan tahun berjalan sampai dengan akhir periode. 

f. Hutang-hutang jangka panjang, semua kewajiban yang akan 

dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun 
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g. Hutang-hutang lainnya, semua kewajiban yang tidak dapat 

digolongkan kedalam hutang lancar maupun hutang jangka 

panjang. 

 

Ekuitas 

Ekuitas atau modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki 

oleh pemilik perusahaan yang di tunjukkan dalam pos modal (modal 

saham), surplus dan laba yang ditahan.Atau kelebihan nilai aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. 

Dalam perusahaan yang berbentuk perusahaan terbatas, modal dapat 

diklasifikasikan antara lain : 

a. Modal Sendiri, yang terdiri modal saham, tambahan modal 
disetor / agio saham, hadiah / donasi 

b.  Laba yang ditahan (Retained Earning) 
c. Modal Penilaian (Appraisal Capital) 

 

Model Penelitian 

 Pada penelitian ini variabel independen adalah gender, yang 

terdiri dari mahasiswa jurusan akuntansi UMRAH dan mahasiswa 

jurusan akuntansi STIE Pembanguna, sedangkan variabel dependenya 

yaitu konsep aset, liabilitas, dan ekuitas. Berdasarkan pemaparan 

diatas, maka peneliti membuat model penelitian seperti yang 

tergambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hipotesis penelitian 

H1 :Terdapat perbedaan secara signifikan terhadap pemahaman 

konsep aset antara mahasiswa jurusan akuntansi Tanjungpinang 

yang dilatarbelakangi oleh gender yang aktif untuk tahun 

ajaran 2012/2013. 

H2 :Terdapat perbedaan secara signifikan terhadap  pemahaman 

konsep Liabilitas antara mahasiswa jurusan akuntansi 

Tanjungpinang yang dilatarbelakangi oleh gender yang aktif 

untuk tahun ajaran 2012/2013. 

Aset 

Liabilit

as 

Ekuitas 

Gender 
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H3 :Terdapat perbedaan secara signifikan terhadap pemahaman 

konsep Ekuitas antara mahasiswa jurusan akuntansi 

Tanjungpinang yang dilatarbelakangi oleh gender yang aktif 

untuk tahun ajaran 2012/2013. 

H4 :terdapat prebedaan secara signifikan terhadap pemahaman 

konsep aset, liabilitas, dan ekuitas antara mahasiswa 

jurusan akuntansi Tanjungpinang yang dilatarbelakangi oleh 

gender yang aktif untuk tahun ajaran 2012/2013. 

Pengukuran Variabel 

 Pemahaman mahasiswa terhadap akuntansi diukur dengan 

pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi, yaitu : 

1. Pemahaman aset 
Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis, 

yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas, seperti 

produksi, konsumsi dan jual beli. 

2. Pemahaman Liabilitas 
Kewajiban merupakan hutang keuangan perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terpenuhi, dimana kewajiban merupakan sumber 

dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur 

3. Pemahaman Ekuitas 
Ekuitas atau modal adalah hak atau bagian yang dimiliki 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), 

surplus atau laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh kewajibannya. 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan, ketiga faktor 

tersebut dijabarkan menjadi butir-butir dalam bentuk pertanyaan 

dengan alternatif jawaban menggunakan skala Likert yaitu : 

Sangat Tidak setuju (STS) 1 

Tidak Setuju  (TS) 2 

Kurang Setuju  (KS) 3 

Setuju   (S) 4 

Sangat Setuju  (SS) 5 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Defenisi Variabel 

Aset 

 Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis, 

yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas, seperti 

produksi, konsumsi dan jual beli (Weygandt et al, 2007). Aset 

diklasifikasikan  menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, 

aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset lancar adalah  aset yang 

diharapkan untuk dikonversikan menjadi kas atau untuk digunakan 

dalam jangka waktu satu tahun. Contohnya : kas, investasi jangka 

panjang, piutang usaha, piutang wesel, persediaan, perlengkapan, 

dan beban dibayar dimuka. Investasi jangka panjang umumnya berupa 

investasi dalam saham dan dalam obligasi perusahaan lain yang 
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biasanya dimiliki dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Aset 

tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan, berumur lebih dari 

satu tahun, dan digunakan dalam kegiatan operasional 

perusahaan.Contohnya : tanah, gedung, mesin, peralatan dan 

kendaraan. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak mempunyai 

wujud fisik namun memiliki nilai yang cukup signifikan.Contohnya 

:goodwill, hak paten, hak cipta dan merek dagang. 

 

Liabilitas 

Kewajiban merupakan hutang keuangan perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terpenuhi, dimana kewajiban merupakan sumber dana 

atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Menurut 

(Weygandt et al, 2007), kewajiban dibedakan menjadi kewajiban 

lancar dan kewajiban tidak lancar. 

Kewajiban lancar adalah hutang perusahaan yang harus dilunasi 

dalam jangka waktu satu tahun.Contohnya : hutang usaha, hutang 

gaji, hutang bunga, hutang pajak, dan pendapatan diterima dimuka. 

Kewajiban tidak lancar adalah hutang yang diharapkan untuk 

dilunasi perusahaan setelah satu tahun.Contohnya : hutang 

obligasi, hutang hipotik, dan hutang dana pensiun. 

 

Ekuitas 

Ekuitas atau modal adalah hak atau bagian yang dimiliki 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus 

atau laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan terhadap seluruh kewajibannya.Komponen modal 

perusahaan berbeda-beda sesuai dengan bentuk perusahaannya.Pada 

perusahaan perseorangan hanya terdapat satu komponen modal yaitu 

modal pemilik, sedangkan pada bentuk perusahaan persekutuan 

komponen modal terdiri dari masing-masing sekutu. Pada perusahaan 

berbentuk perseroan  terbatas (PT) modal pemilik dibedakan  

menjadi dua yaitu modal saham dan saldo laba. (Weygandt et al, 

2007) 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

yang diperlukan adalah metode survey yaitu dengan menggunakan 

kuisioner, yang berupa pertanyaan-pertanyaan dan langsung 

ditujukan kepada objek penelitian dan harus dijawab secara 

langsung pula oleh objek penelitian.(Indriantoro & Supomo, 

1999:143) dalam (Mawardi, 2011). 

 Metoda kuesioner penelitian ini bersifat tertutup dimana 

responden penelitian diminta untuk memilih jawaban yang telah 

disediakan.Responden diminta untuk menunjukkan tingkat yang mereka 

yakini sesuai dengan keadaan pemahaman mahasiswa terhadap konsep 

dasar akuntansi,dengan memilih salah satu jawaban pada setiap 

item. 

 

Metode Analisis Data 

Validitas 
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Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

instrument alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Menurut 

(Sekaran, 2006), validitas menunjukan ketetapan dan kecermatan 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.suatu sekala pengukuran 

disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan 

mengukur apa yang seharusnya diukur.Menurut (Ghozali, 2006) 

apabila korelasi antara total skor dengan skor  masing-masing 

pernyataan signifikan >0,05 maka dapat dikatakan alat pengukur 

tersebut valid. Korelasi setiap item pernyataan dengan nilai total 

setiap variabel dilakukan dengan teknik korelasi yaitu pearson’s 

productmoment  untuk mengetahui apakah variabel yang  di uji valid 

atau tidak. 

 

Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menghitung Cronbach’s Alpha setiap instrument dalam suatu 

variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha >0,6 untuk setiap koesioner 

masing-masing variabel. (Nunnanlly, 1967) dalam (Gozali, 2006). 

Normalitas Data 

 Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah,data yang 

baik dan layak adalah data yang berdistribusi normal.Uji 

Normalitas yang dipakai adalah uji normalitas dengan One 

SampleKolmogorov Smirnov Test. Penerapan  pada One Sample 

Kolmogorov Smirnov Test adalah jika signifikansi < 0,05 berarti 

data yang akan diuji tersebut tidak normal. Jika signifikansi 

>0,05 berarti data yang diuji normal. ( Gozali, 2006 ) 

 

Uji Hipotesis 

 Uji Mann-Whitney merupakan uji statistik nonparametik.Uji 

Mann-Whitney U merupakan alternatif dari dari uji dua sampel 

independen (Two Independent SamplesTest) (Uyanto, 2009). Dalam 

pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak Ho 

berdasarkan P-value adalah sebagai berikut : 

Jika P-value < α, maka Ho tidak dapat diterima. 

Jika P-value > α, maka Ho tidak dapat ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif Penelitian 

4.1 Tingkat Pengumpulan Kuesioner 

Keterangan 

Mahasiswa 

UMRAH 

Mahasiswa 

STIE 

Jumla

h 
% 

jumla

h 
% 

Total kuesioner yang di sebarkan 50 100 50 100 

Total kuesioner yang tidak 

terkumpul kembali - - - - 

Total kuesioner yang terkumpul 

kembali 50 100 50 
100 

Total kuesioner yang tidak dapat 

diolah - - - - 

Total kuesioner yang dapat diolah 50 100 50 100 

 

4.2 Data Demografi Responden 

JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE 

PRIA 

WANITA 

44 

56 

44 % 

56 % 

Jumlah 100 100 % 

 

PERGURUAN TINGGI FREKUENSI PERSENTASE 

UMRAH 

STIE PEMBAGUNAN 

50 

50 

50 % 

50 % 

Jumlah 100 100 % 

 

Hasil Uji Validitas 

 Hasil Uji Validitas dengan Pearson’s Product  Momentdengan 

masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

4.3 Uji Valditas 

N

o Construct Variabel 

Uji 

Validita

s Keterangan 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

Aset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

0,000 

0.000 

0,014 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

Liabilitas 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,398 

0,027 

0,017 

0,003 

0,000 

0,000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

3 Pemahaman 

ekuitas 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

0,035 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,008 

0,003 

0,011 

0,005 

0,002 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 Sumber :data primer yang diolah  

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji 

validitas terhadap 100 sampel yang diukur dengan 30 item 

pertanyaan yang terdiri dari aset, ekuitas dan liabilitas terdapat 

satu pertanyaan yang tidak valid dengan signifikan >0,05 

diantaranya liabilitas P5. Jadi dapat disimpulkan pertanyaan yang 

valid sebanyak 29 pertanyaan.Berdasarkan hasil pengolahan data 

maka dapat diketahui hasil uji validitas. 

Uji Reliabilitas 
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 Hasil uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha dengan masing-

masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

4.4 Reliability Statistics 

Variabel 
Cronbach

's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

Keterangan 

Aset 0,668 0,665 Reliabel 

Ekuitas 0,629 0,544 Reliabel 

Liabilitas 0,722 0,769 Reliabel 

Sumber :data primer yang diolah 

Berdasarkan uji reliabel terhadap 100 sampel yang diukur dengan 29 

item pertanyaan yang terdiri dari : 

1. Variabel aset diukur dengan 10 item pertanyaan. Setelah 

dilakukan uji reliabilitas, nilai Cronbach’s alpha adalah 

0,668 yang berarti variabel tersebut reliabel, karena 

memiliki Cronbach alpha di atas 0,60. 

2. Variabel liabilitas diukur dengan 10 item pertanyaan. Setelah 
dilakukan uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha adalah 0,629 

yang berarti variabel tersebut reliabel, karena memiliki 

Cronbach alpha diatas 0,60.  

3. Variabel ekuitas diukur dengan 9 item pertanyaan. Setelah 

dilakukan uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha adalah 0,722 

yang berarti variabel tersebut reliabel, karena memiliki 

Cronbach alpha diatas 0,60.  

Hasil Uji Normalitas  

 Pengujian normalitas data tersebut menggunakan One Sample 

Kormogorov Smirnov test, dengan syarat jika asym sig (2-tailed) > 

0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika asym 

sig (2-tailed )<0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan metode One Sample 

kolmogorov Smirnov test, untuk semua variabel berdistribusi normal 

dan layak digunakan karena  dari ketiga variabel tersebut memiliki 

nilai Kolmogorov-SmirnovZ diatas 0,05. 

 

Hasil Uji Hipotesis   

 Pengujian hipotesis menggunakan uji Two Independen Samples 

(dua sampel independen) yang tidak berhubungan yaitu Uji Mann-

Whitney U, untuk mengetahui perbedaan pemahaman tentang konsep 

aset, liabilitas dan ekuitas antara mahasiswa Jurusan Akuntansi 

yang di latarbelakangi oleh gender. Hasil Uji Mann-Whitney U dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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4.5 Hasil Uji Mann-Whitney U 

Ranks 

 gender N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Nilai Z Sig-2 

(Tailed

) 

Asset pria 44 49.35 2171.50   

wanita 56 51.40 2878.50 -0,352 0,725 

Total 100     

Liabili

tas 

pria 44 47.61 2095.00   

wanita 56 52.77 2955.00 -0,885 0,376 

Total 100     

Ekuitas pria 44 48.97 2154.50   

wanita 56 51.71 2895.50 -0,471 0,638 

Total 100     

Konsep 

aset, 

liabili

tas, 

dan 

ekuitas 

Pria 

Wanita 

Total 

44 

56 

100 

47.00 

53,25 

2068.00 

2982.00 

-1,071 0,284 

 Sumber :data primer yang diolah 

 

BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Hasil dari Uji Mann-Whitney U pada H1 tidak dapat diterima 

yang artinya tidak terdapat perbedaan terhadap pemahaman konsep 

aset antara mahasiswa jurusan akuntansi yang dilatarbelakangi oleh 

gender. 

 Hasil dari Uji Mann-Whitney U pada H2 tidak dapat diterima 

yang artinya tidak terdapat perbedaan terhadap pemahaman konsep 

liabilitas antara mahasiswa jurusan akuntansi yang 

dilatarbelakangi oleh gender 

 Hasil dari Uji Mann-Whitney U pada H3 tidak dapat diterima 

yang artinya tidak terdapat perbedaan terhadap pemahaman kosep 

ekuitas antara mahasiswa jurusan akuntansi yang dilatarbelakangi 

oleh gender. 

 Hasil dari Uji Mann-Whitney U  pada H4 tidak dapat diterima 

yang artinya tidak terdapat perbedaan terhadap pemahaman konsep 
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aset, liabilitas, dan ekuitas antara mahasiswa jurusan akuntansi 

yang dilatarbelakangi oleh gender. 

 
Saran 

 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya perguruan 

tinggi Negeri Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan dikota 

Tanjungpinang tetapi diperluas dengan penelitian pada perguruan 

tinggi swasta atau negeri lainnya yang ada di Tanjungpinang atau 

di luar Tanjungpinang. Dan diharapkan dapat menggunakan sampel 

serta jumlah kuisioner yang disebarkan lebih banyak.Saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah dengan mengembangkan atau mengganti 

variabel dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti 

pemahaman jurnal, pemahaman laporan keuangan, pemahaman buku 

besar, dan lain-lain. 
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