
 

 

ABSTRAKSI 

AGUS INDRA. 080420103003 

PEMAHAMAN MAKNA COST MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI  

BERDASARKAN GENDER 

Skripsi. Fakultas Ekonomi. 2013 

Kata kunci: Cost, Expense, HPP. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman 

makna Cost pada mahasiswa pria dan wanita di fakultas Ekonomi/Akuntansi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yang 

digunakan adalah melalui kuesioner yang diperoleh dari 120 responden mahasiswa 

yang terdiri dari 60 mahasiswa bergender pria dan 60 mahasiswa bergender wanita. 

Sample dipenelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling dan Snowball. 

Semua pertanyaan diukur menggunakan skala likert dengan 5 peringkat jawaban dari 

sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Data diolah dengan menggunakan program 

SPSS 16. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan Kolmogrov smirnov, 

dengan hasil dari mahasiswa pria dengan tingkat signifikan 0,822 (> 0,05) dan 

mahasiswa wanita tingkat signifikan 0,639 (> 0,05)   maka hasil uji normalitas 

dengan kolmogrov Smirnov didapatkan hasil normal. Hasil pengujian hipotesis 

menggunakan independen sample T-test denga hasil bahwa pemahaman makna cost 

pada mahasiswa bergender wanita lebih tinggi di bandingkan mahasiswa bergender 

pria dengan jumlah 96,32 untuk pria dan 96,93 untuk wanita. Dari hasil untuk 

mengetahui bagaimana perbedaan pemahaman makna cost mahasiswa pria dan 

wanita adalah dengan menggunakan uji independen sample test dengan hasil t hitung 

menunjukkan -0,503 dengan p value 0,616 > 0,05. 

 



 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam proses belajar mengajar sering ditemukan penggunaan istilah-istilah asing 

akuntansi baik dalam praktek maupun akademis.Penggunaan istilah asing dalam proses 

belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa,hal ini disebabkan 

oleh perbedaan cara berpikir masing-masing mahasiswa dalam memahami ataupun 

memaknai istilah asing yang disampaikan oleh para dosen maupun istilah-istilah asing yang 

terdapat dalam buku-buku yang digunakan dalam proses belajar mengajar.Perkembangan 

teknologi yang semakin pesat juga mempengaruhi pola pikir dan cara belajar mahasiswa,hal 

ini bisa dilihat dengan cara belajar mahasiswa yang tidak lagi sepenuhnya bergantung dari 

ilmu yang didapat dari dosen saja,tetapi mereka bisa mendapat tambahan pengetahuan 

melalui media internet.Namun,hal ini selain bermanfaat menambah ilmu pengetahuan juga 

akan berpengaruh terhadap cara memahami suatu permasalahan,karena ilmu yang didapat 

dari internet belum tentu sama dengan yang didapat dari para dosen. 

Perbedaan yang mungkin saja akan terjadi biasanya terdapat dalam istilah 

asing,karena dalam proses belajar mengajar sering ditemukan penggunaan istilah-istilah 

asing.Perbedaan dalam memahami istilah-istilah asing akan berdampak pada hasil akhir yang 

akan dicapai dan tentu saja menimbulkan kebingungan manakah pemahaman yang 

sesunggguhnya.Oleh karena itu hendaknya ada kejelasan khusus apabila ada penggunaan 

istilah asing dalam proses belajar mengajar agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antar 

mahasiswa dan para dosen. 

Penggunaan kata istilah asing juga sering dibarengi dengan kesalahan pemahaman 

makna,misalnya cost,Pemahaman makna cost yang tidak seragam terhadap arti cost tersebut, 

dimungkinkan karena sistem pendidikan yang kurang mendukung bagi terciptanya belajar 

mengajar yang baik di hampir semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia (Suwardjono, 

2004),karena bisa saja akan menyebabkan perbedaan pendapat antar mahasiswa ataupun 

antara mahasiswa dan dosen. Sistem pendidikan yang baik dan penerapan kurikulum yang 

tepat akan memberikan fondasi yang kuat bagi mahasiswa sebagai calon sarjana, dimana 



 

 

sistem pendidikan tersebut menyangkut pengembangan wawasan, daya nalar, kemandirian. 

Secara logis dapat dikatakan sistem pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sarjana 

yang berkualitas pula (Suwardjono, 2004). 

Pemahaman terhadap pengertian istilah cost yang benar sangatlah penting bagi 

mahasiswa dalam menunjang proses belajar mengajar,khususnya dalam mata kuliah 

akuntansi.Sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi mahasiswa yang bingung dalam 

mengartikan istilah-istilah tersebut dan terciptanya penyetaraan dalam memahami istilah-

istilah asing sehingga dapat memperlancar komunikasi baik dalam profesi maupun 

pendidikan akuntansi. 

Asumsi implisit penjelasan pada makna cost adalah mahasiswa telah mengetahui 

tentang makna yang sesungguhnya sehingga tidak ada lagi kebingungan dalam memaknai 

istilah tersebut.Dengan banyaknya perbedaan pengertian  istilah cost pada buku-buku ajar 

yang digunakan,menimbulkan pertanyaan manakah arti cost yang benar ? Apakah cost 

dianggap sebagai biaya atau harga pokok atau memiliki makna yang lebih spesifik lagi 

sehingga dapat mewakili arti cost itu sendiri. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “PEMAHAMAN MAKNA COST MAHASISWA FAKULTAS 

EKONOMI  BERDASARKAN GENDER” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman makna cost  pada mahasiswa pria dan 

wanita? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman  makna cost pada 

mahasiswa pria dan wanita ? 

 



 

 

1.4 Manfaat penelitian 

a. Bagi penulis 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang makna cost dikalangan 

mahasiswa,dan agar tidak ada mahasiswa yang kebingungan dalam mengartikan 

makna cost penulis juga berharap penelitian ini dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan khususnya dibidang ekonomi di indonesia. 

b. Bagi Akademis 

Sebagai referensi tambahan serta informasi bagi peneliti lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini.Disisi lain penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

1.5 Batasan Masalah  

Pembatasan masalah di perlukan agar permasalahan yang ada tidak meluas. 

Pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini di batasi pada pemahaman mahasiswa terhadap makna cost 

2. Penelitian ini dibatasi pada pengertian cost pada mahasiswa yang telah 

mengambil mata kuliah akuntansi biaya,teori akuntansi dan akuntansi keuangan 

menengah. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Makna Cost 

Pemahaman makna cost terjadi karena adanya suatu proses pengenalan, pembelajaran 

dan penelaahan. Cost bisa dikatakan sebagai sesuatu yang netral atau generic karena cost 

tidak memiliki konotasi sebagai sesuatu hal yang negative atau mengurangi dan tidak 

tersangkut dengan waktu terjadinya. Cost dapat diletakan pada berbagai macam objek atau 

wadah tergantung dari transaksi yang terjadi dalam organisasi.Makna Cost itu sendiri adalah 

jumlah uang  yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh barang atau 



 

 

jasa.Jumlah ini pada saat terjadinya transaksi akan dicatat sebagai aktiva.Dalam akuntansi 

biaya,cost dapat juga berarti harga perolehan,harga pokok atau biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk membuat barang. 

2.1.2 Karakteristik Cost 

Menurut Suwardjono (1990) dalam (Sonhaji MS) menunjukkan kerakteristik cost 

sebagai berikut : 

1. Cost merupakan pengukur (ameasurement) dalam unit moneter suatu sumber ekonomik 

yang digunakan atau dikorbankan untuk tujuan tertentu. 

2. Cost dinyatakan dalam .unit moneter khususnya dalam kerangka akuntansi sebagai 

penyedia informasi kuantitatif. 

3. Pengkuran cost selalu dihubungkan dengan suatu fokus atau objek atau dengan tujuan 

(purpose) atau pusat perhatian. 

4. Secara fisik, kesatuan usaha menguasai dan mengelola sumber ekonomik yang disebut 

aktiva. Secara Akuntansi sumber ekonomik dan perubahannya direpresentasi dalam 

bentuk unit moneter. 

5. Sebagai dasar pengukuran cost tidak mempunyai konotasi sebagai suatu Hal yang negatif 

(mengurangi) atau merugikan atau suatu yang jelek. 

2.1.3 Makna Expense 

Expense merupakan biaya yang telah habis pakai (expired cost) yang dapat 

dikurangkan dari pendapatan. Seluruh expense adalah cost namun tidak semua cost adalah 

expense. Expense merupakan penurunan aktiva bersih akibat dari (pengeluaran) tunai 

merupakan suatu disbursement, tetapi ada juga pembayaran kas seperti pembayaran hutang, 

pembayaran kembali pinjaman, atau pembayaran deviden tunai kepada para pemegang 

saham. Definisi gunaan jasa ekonomi dalam pembentukan suatu penerimaan atau akibat dari 

pengenaan pajak pemerintah. Definisi Sprouse dan Moonist (dikutip dari Swardjono, 2006). 

Menurut Supriyono (2000;16), Biaya adalah harga perolehan yang 

dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue 

yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. 



 

 

Menurut Henry Simamora (2002;36), Biaya adalah kas atau nilai setara kas 

yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada 

saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. 

Menurut Mulyadi (2001;8), Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis 

 yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

Menurut Masiyah Kholmi, Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai 

ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi 

perusahaan. 

2.1.4 Harga Pokok 

Pada dasarnya Harga Pokok Penjualan (istilah yang dipakai IAI) adalah segala cost 

yang timbul dalam rangka membuat suatu produk menjadi siap untuk dijual. Atau dengan 

kalimat lain, Harga Pokok penjualan adalah cost yang terlibat dalam proses pembuatan 

barang atau yang bisa dihubungkan langsung dengan proses yang membawa barang dagangan 

siap untuk dijual. 

Harga pokok penjualan atau HPP menurut wikipedia adalah istilah yang digunakan 

pada akuntansi keuangan dan pajak untuk menggambarkan biaya langsung yang timbul dari 

barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Ini termasuk biaya bahan baku, 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dan tidak termasuk periode (operasi) biaya seperti 

penjualan, iklan atau riset dan pengembangan. 

Harga pokok penjualan menurut Lie Dharma Putra, definisi Harga Pokok Penjualan 

adalah segala cost yang timbul dalam rangka membuat suatu produk menjadi siap untuk 

dijual. Atau dengan kalimat lain, Harga Pokok penjualan adalah cost yangterlibat dalam 

proses pembuatan barang atau yang bisa dihubungkan langsungdengan proses yang 

membawa barang dagangan siap untuk dijual. 

 

 



 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

 
Nama dan judul penelitian Tahun Variable Hasil penelitian 

Faqih Haskara, 

Persepsi mahasiswa akuntansi 

terhadap makna cost ( study 

empiris pada PTN dan PTS di 

kota semarang. 

2010 1.Pemahaman dan 

persepsi makna 

cost mahasiswa 

PTN dan PTS 

2.Perguruan dan 

status 

Hasil penelitian bahwa rata-

rata responden belum paham 

makna cost dalam arti 

sesunggungnya,dan apa 

perbedaan dengan ekspense. 

Ferdiana, 

Persepsi mahasiswa akuntansi 

terhadap makna cost ( study 

kasus pada mahasiswa 

akuntansi regular dan 

nonreguler di politeknik 

sriwijaya ). 

2012 1.Persepsi 

mahasiswa ( X ) 

2.Makna cost ( Y ) 

Hasil penelitian bahwa rata-

rata responden belum paham 

makna cost dalam arti yang 

sesungguhnya dan apa 

perbedaan dengan ekspense. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dari pemaparan di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

2.4 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan hal tersebut,dapat dikatakan bahwa hipotesis merupakan dugaan 

sementara atas masalah penelitian,Sehingga harus diuji kebenarannya.Dengan 

demikian,hipotesis yang dapat dinyatakan dalam penelitian ini adalah : 

H0=  Makna cost yang dipahami mahasiswa bergender wanita sama dengan yang di pahami 

mahasiswa bergender pria. 

Gender Pemahaman makna 
cost 



 

 

H1=  Makna cost yang dipahami mahasiswa bergender wanita berbeda dengan yang di 

pahami mahasiswa bergender pria. 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Fakultas Ekonomi dan Sekolah Iinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi Penelitian 

Yang di maksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian.Maka populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji fakultas 

ekonomi dan mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian wakil populasi  yang akan di teliti.Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi yang telah mengambil mata 

kuliah akuntansi biaya,Teori akuntansi,dan akuntansi keuangan menengah yang berjumlah 

120 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok,kelompok yg pertama terdiri dari 60 

mahasiswa bergender wanita dan kelompok yang kedua terdiri dari 60 mahasiswa 

bergender pria. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini di lakukan dengan cara purposive sampling dan snowball. Purposive 

sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan,umumnya disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian. Purposive yaitu 

teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu 

Mahasiswa fakultas Ekonomi, karena dalam beberapa mata kuliah di fakultas ini telah 

mencakup pengertian dan makna cost dalam arti yang sebenarnya. Sedangkan Snow ball 

adalah penentuan sampel yang dilakukan dengan memilih 1 atau 2 orang di setiap 



 

 

mahasiswa,kemudian akan diminta untuk menentukan teman-temannya untuk dijadikan 

sampel,begitu seterusnya hingga jumlah sampel menjadi semakin banyak.Penelitian dengan 

cara ini digunakan karena paling mudah dan cepat di lakukan,karena peneliti memiliki 

kebebasan untuk memilih siapa saja mahasiswa yang di temui sebagai sampel. 

Kedua tehnik sampling tersebut termasuk nonprobability sampling yaitu teknik yang 

tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai 

sampel. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data 

yang diambil oleh peneliti adalah jawaban dari responden yang mengisi kuesioner 

yang peneliti berikan. 

b. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber yang 

diteliti.Data ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner sebanyak 120 

lembar kepada mahasiswa fakultas ekonomi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau keterangan yang di peroleh secara tidak 

langsung,melainkan diperoleh melalui media perantara,yaitu dari buku-buku dan 

media internet.   

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas di lakukan untuk mengetahui dan menunjukan apakah alat ukur 

(kuesioner) yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian 

validitas yang digunakan adalah pengujian statistic korelasi moment (correlation statistic 



 

 

product moment). Tingkat signifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05 atau 5% 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika nilai koefesien korelasi > 0,05 butir pernyataan tersebut tidak valid 

b. Jika nilai koefesien korelasi < 0,05 butir pernyataan tersebut valid.  

Product moment akan mengkoreksi skor yang diperoleh dari masing-masing butir 

pernyataan dengan skor total (hasil dari penjumlahan skor seluruh butir pernyataan).Item 

yang mempunyai korelasi positif dengan skor total,serta korelasinya tinggi berarti item 

tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi kuesioner sehingga dapat 

digunakan untuk penelitian berikutnya. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

koefesien Cronbach Alpha. Instrument dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha lebih 

besar 0,60 (CA> 0,60). (Suharsimi, dalam Danang Sunyoto, 2011). 

3.5.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara menguji hipotesis, untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan rata-rata diantara kedua kelompok sampel yaitu: Mahasiswa bergender 

pria dan mahasiswa bergender wanita.Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan uji 

normalitas. 

3.6 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval 

Pemilihan regresi model linier berganda ini hanya lazim digunakan bila skala 

pengukuran yang dilakukan adalah dengan menggunakan skala pengukuran 

interval,sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan skala pengukuran ordinal.Dengan demikian,cara yang harus dilakukan 

adalah dengan menaikkan tingkat pengukuran skalanya dari ordinal menjadi 

interval.Merubah data dengan cara menaikkan skala ordinal menjadi skala interval ini,selain 

bertujuan untuk tidak melanggar kelaziman,juga untuk merubah agar syarat distribusi normal 

bisa dipenuhi ketika menggunakan statistic parametric.Menurut Sambas Ali Muhidin dan 



 

 

Maman Abdurrahman,metode transformasi yang sering digunakan adalah dengan 

menggunakan Metode successive interval ( MSI ). 

Ciri spesifik data yang diperoleh dengan skala ordinal adalah data yang merupakan 

jenis kualitatif ( bukan nemerik ),berupa kata-kata atau kalimat,seperti sngat 

setuju,setuju,kurang setuju,tidak setuju,dan sangat tidak setuju.Sedangkan data interval 

adalah termasuk data kuantitatif,berbentuk numeric,angka bukan terdiri dari kata-kata atau 

kalimat.Jadi,skala ordinal harus dirubah menjadi skala interval. 

 

3.7 Uji Normalitas 

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 

Kolmogrov  Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogrov Smirnov adalah dengan 

membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal 

baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-

Score dan diasumsikan normal. Penerapan pada uji Kolmogrov Smirnov adalah jika 

signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Jika signifikansi di atas 0,05 

berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data 

normal baku, artinya data yang diuji normal.  

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai sig dibawah 0,05 maka uji tersebut tidak normal, maka pengujian 

hipotesis menggunakan Man Whitney U-Test. 

b. Jika nilai diatas 0,05 maka uji tersebut normal, maka pengujian hipotesis 

menggunakan Independent T-Test. 

3.8 Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Independen - sample T test 

Independen – sample T test digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antar 2 

kelompok yang saling independen secara signifikan.Uji ini digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan  pemahaman makna cost antara mahasiswa bergender pria dan wanita. 

Wijaya (2011),Sebelum dilakukan uji T-test sebelumnya dilakukan uji kesamaan 

varian ( Homogenitas ) dengan F-test (Levene’s Test ),Artinya jika varian sama maka uji T 



 

 

menggunakan equal variance assumed ( diasumsikan varian sama ) dan jiika varian berbeda 

menggunakan equal variance not assumed ( diasumsikan varian berbeda ).Dengan langkah-

langkah uji F test sebagai berikut : 

Hipotesis uji F-test : 

H0=Varian mana cost yang dipahami mahasiswa bergender pria  sama dengan yang dipahami 

oleh mahasiswa yang bergender wanita. 

H1=Varian makna cost yang dipahami mahasiswa bergender pria berbeda dengan yang 

dipahami mahasiswa bergender wanita. 

Dengan kriteria pengujian : 

H0 diterima Pvalue > 0,05 

H1 diterima Pvalue< 0,05 

Setelah melakukan uji F test,maka bisa dilakukan pengujian independen sample T-test 

dengan pengujian menggunakan 2 sisi dengan tingkat signifikan a=5% atau 0,05. 

Hipotesis Independen - sample T test: 

H0=Makna cost yang dipahami mahasiswa bergender pria sama dengan yang dipahami 

mahasiswa bergender wanita. 

H1=Makna cost yang dipahami mahasiswa bergender pria berbeda dengan yang dipahami 

mahasiswa bergender wanita. 

Dengan kriteria pengujian : 

H0 diterima Pvalue > 0,05 

H1 diterima Pvalue< 0,05 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang 

dilaksanakan di Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Pembangunan. Pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian yang meliputi : 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang disebar langsung kepada dua 

kelompok responden yaitu di Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu 



 

 

Ekonomi Pembangunan.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

akuntansi yang sesuai dengan kriteria purposive dalam penelitian ini. Penyebaran kuisioner 

pertama kali dilakukan di Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 15 mei 2012, dan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan pada tanggal 28 mei 2012.  

Berdasarkan pengalaman penelitian-penelitian kuisioner terdahulu, penyebaran 

dilakukan dengan dua cara yaitu ditunjuk langsung oleh responden dengan maksud mendapat 

tingkat pengembalian yang maksimal dan yang kedua dengan cara snowballing, hal ini 

dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyebaran. Dengan kedua cara 

tersebut maka tingkat pengembalian data dan respon sangat bisa efektive dan efesien.  Isi dari 

kuesioner tersebut adalah : 

1. Pemahaman mahasiswa pada makna cost,yang terdiri dari 24 pertanyaan yang 

berkaitan dengan cost. 

4.1.2 Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner Responden 

Kuesioner diterima oleh responden dengan 2 cara oleh responden,yaitu secara 

langsung dan snowball kepada mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Total kuesioner yang disebarkan sebanyak 120 

kuesioner, berisi tentang pertanyaan pemahaman mahasiswa pada makna cost. Dari sebaran 

kuesioner tersebut yang diterima kembali  berjumlah 120 kuesioner. Dan kuesioner yang 

kembali semuanya dapat diolah. 

4.1.3 Distribusi Karakteristik Responden 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 120 responden pada mahasiswa Universitas 

Maritim Raja Ali Haji dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan  berikut 

ini dipaparkan mengenai distribusi karakteristik berdasarkan jenis kelamin,status,perguruan 

tinggi dan program study. 

 

 



 

 

Tabel 4.1 

Demografi Responden Berdasarkan Karakteristik 

 

No. Karakteristik Jumlah 
Persentase 

 (%) 

1. Gender Pria 60 50% 

  Wanita 60 50% 

2. Status Telah mengambil Akuntansi 

biaya,Teori Akuntansi dan 

akuntansi keuangan menengah. 

60 50% 

3. Program 

Study 

Akuntansi 120 100% 

Dari data yang diperoleh bahwa responden dengan jenis kelamin pria berjumlah 60 

orang, Dan responden berjenis kelamin wanita berjumlah 60 orang. Berdasarkan keterangan 

diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran kuesioner  pada mahasiswa wanita yaitu dengan 

persentase 50%, sedangkan untuk mahasiswa pria dengan persentase 50%. 

Berdasarkan status mahasiswa, yang telah mengambil mata kuliah akuntansi biaya, 

teori akuntansi dan akuntansi keuangan menengah berkisar 100%.Dan berdasarkan program 

studi terdapat 100% dari mahasiswa akuntansi. 

4.2 Pelaksanaan Uji coba kuesioner 

4.2.1 Uji Validitas 

Dari hasil tabel uji validitas dapat dilihat bahwa data dari setiap pertanyaan 

memenuhi syarat bahwa data yang disediakan telah Valid, dimana dapat dilihat bahwa taraf 

signifikan kurang dari 5% / < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kuesioner telah memenuhi 

syarat untuk digunakan sebagai pengumpulan data dalam penelitian ini 

4.2.2  Uji Reliabilitas 

 Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa dua instrument yang digunakan didalam 

penelitian ini memiliki nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Dengan demikian sesuai 

dengan kriteria pengujian Reliabilitas suatu instrument yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka kuesioner telah memenuhi syarat Reliabilitas untuk digunakan sebagai pengumpulan 

data dalam penelitian ini. 

 



 

 

4.2.3 Uji  Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui pada persamaan regresi yang dihasilkan 

berdistribusi normal atau tidak. 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 Kolmogrov Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogrov Smirnov 

adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan 

distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke 

dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Penerapan pada uji Kolmogrov Smirnov 

adalah jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan 

yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Jika signifikansi 

di atas 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji 

dengan data normal baku, artinya data yang diuji normal.  

Hasil dari uji normalitas dengan Kolmogrov Smirnov : 

Tabel 4.5 

Hasil uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  PRIA 

N 60 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 96.32 

Std. Deviation 6.784 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .081 

Positive .052 

Negative -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z .630 

Asymp. Sig. (2-tailed) .822 

a. Test distribution is Normal. 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  PRIA 

N 60 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 96.32 

Std. Deviation 6.784 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .081 

Positive .052 

Negative -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z .630 

Asymp. Sig. (2-tailed) .822 

 

Berdasarkan hasil output diketahui Asymp sig.(2-tailed) memiliki nilai 0,822 atau 

sign. P > 0,05 berarti distribusi data untuk mahasiswa pria normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  WANITA 

N 60 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 96.93 

Std. Deviation 6.638 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .096 

Positive .051 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .743 

Asymp. Sig. (2-tailed) .639 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  WANITA 

N 60 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 96.93 

Std. Deviation 6.638 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .096 

Positive .051 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .743 

Asymp. Sig. (2-tailed) .639 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

Berdasarkan hasil output diketahui Asymp sig.(2-tailed) memiliki nilai 0,639 atau 

sign. P > 0,05 berarti distribusi data untuk mahasiswa  wanita normal. 

4.2.4 Hasil Uji Independen -Sample T-test 

Group Statistics 

 Pemahaman 

makna cost N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pria dan Wanita 1 60 96.32 6.784 .876 

2 60 96.93 6.638 .857 

 

Dari tabel group statistics,jumlah mahasiswa Pria untuk pemahaman cost,berjumlah 60 

orang dan Jumlah mahasiswa Wanita 60 orang. Rata-rata pemahaman makna cost Mahasiswa 



 

 

Pria 96,32 dan Wanita 96,93. Dengan demikian pemahaman makna cost mahasiswa wanita 

lebih tinggi dibandingkan mahasiswa Pria. 

Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pemahaman makna cost  mahasiswa Pria dan 

Wanita dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

 

Hasil t hitung menunjukan -0,503 dengan P value 0,616 > 0.05. Dengan demikian H0 

diterima karena P value 0,616 > 0,05 (α ), artinya mean pemahaman makna cost mahasiswa 

pria sama dengan mahasiswa wanita. 

4.3  Pembahasan 

Penelitian ini dimaksud untuk menguji apakah terdapat perbedaan pemahaman makna 

cost pada mahasiswa Pria dan Wanita, dengan kuesioner sebagai alat ukurnya. 

Berdasarkan penghitungan pada bagian group statistics pemahaman makna cost 

mahasiswa wanita lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa pria dan hasil uji hipotesis 

menunjukkan tidak adanya perbedaan secara signifikan rata-rata pemahaman makna cost 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pria dan 

Wanita 

Equal variances 

assumed 
.136 .713 -.503 118 .616 -.617 1.225 -3.043 1.810 

Equal variances 

not assumed 

  
-.503 117.945 .616 -.617 1.225 -3.043 1.810 



 

 

antara mahasiswa pria dan wanita. Hasil t hitung menunjukan -0,503 dengan P value 0,616 > 

0.05. Dengan demikian H0 diterima karena P value 0,616 > 0,05 (α ), artinya mean 

pemahaman makna cost mahasiswa pria sama dengan mahasiswa wanita. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini dengan menggunakan independen sampel Test  tidak terdapat perbedaan secara 

signifikan pada pemahaman makna cost antara Mahasiswa pra dan wanita. 

5.2 Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat di perbaiki pada penelitian 

selanjutnya.Untuk itu bagi penelitian yang akan datang diharapkan : 

1. Sebaiknya menambah variable lain untuk pengembangan penelitian ini. 

2. Sebaiknya menambah jumlah responden dan tempat penelitian,agar mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 


