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PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR, LINGKUNGAN BELAJAR DAN 

KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI MAHASISWA 

AKUNTANSI 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : 1) pengaruh kemandirian belajar 

terhadap prestasi mahasiswa akuntansi, 2) pengaruh lingkungan belajar terhadap 

prestasi mahasiswa akuntansi, 3) pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi 

mahasiswa akuntansi, 4) pengaruh kemandirian belajar, lingkungan belajar dan 

kecerdasan emisonal terhadap prestasi mahasiswa akuntansi. Penelitian ini meupakan 

penelitian ex post-facto. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 6 

angkatan 2012 Universitas Maritim Raja Ali Haji sebanyak 63 responden. 

Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, observasi dan studi pustaka. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa : 1) terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kemandirian belajar terhadap prestasi mahasiswa akuntansi, dibuktikan dengan nilai t 

hitung > t tabel (2,322 > 2,001), 2) terdapat pengaruh positif dan signifikan 

lingkungan belajar terhadap prestasi mahasiswa akuntansi, dibuktikn dengan nilai t 

hitung > t tabel (2,224 > 2,001), 3) tidak terdapat pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap prestasi mahasiswa akuntansi, dibuktikan dengan nilai t hitung < t tabel 

(0,828 <0,411), 4) terdapat pengaruh signifikan  kemandirian belajar, lingkungan 

belajar dan kecerdasan emosional secara bersama-sama terhadap prestasi mahasiswa 

akuntansi dibuktikan dengan nilai f hitung > f tabel ( 3,257 > 2,761) 

 

Kata kunci : kemandirian belajar, lingkungan belajar, kecerdasan emosional, prestasi 

mahasiswa 

 

 

 

1. Pendahuluan 

     1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus di miliki dan 

di tempuh oleh seseorang. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini, 

pendidikan merupakan hal utama yang harus di capai agar dapat mengikuti 

perkembangan yang ada pada saat sekarang dan juga untuk dapat menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas sehingga kita dapat semakin maju dan 
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berkembang dan juga dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Apalagi 

untuk para generasi muda penerus bangsa, mereka harus menempuh jenjang 

pendidikan setinggi-tingginya agar dapat bersaing di dunia kerja.Pendidikan dapat di 

tempuh secara formal dan non formal. Salah satu pendidikan formal adalah perguruan 

tinggi. Dalam perguruan tinggi, mahasiswa di tuntut untuk dapat memiliki prestasi 

dan ahli dalam bidang jurusan yang dipilih agar dapat menjadi lulusan terbaik yang 

dapat bersaing dan di terima di dunia kerja. 

Dalam proses belajar di perguruan tinggi, keberhasilan belajar seorang 

mahasiswa     dapat dilihat dari hasil dan prestasi belajar yang dicapai. Prestasi adalah 

hasil dari sesuatu yang telah di lakukan. . Prestasi belajar seorang mahasiwa 

akuntansi dapat di lihat dari hasil belajar yang dapat di ukur dengan IPK atau nilai 

mata kuliah akuntansi yang di tempuhnya. 

Dalam melihat hasil belajar  mata kuliah akuntansi dapat dilihat pada mata 

kuliah Pengantar Akuntansi1,  Pengantar Akuntansi 2,  Akuntansi Keuangan 

Menengah 1,  Akuntansi Keuangan Menengah 2,  Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, 

Auditing 1, Auditing 2, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Biaya, Sistem Informasi 

Akuntansi dan Teori Akuntansi. 

Akuntansi merupakan mata kuliah yang bukan untuk di hapal tapi untuk di 

pahami. Dengan demikian hasil belajar dalam mata kuliah akuntansi di pengaruhi 

oleh banyak faktor. Menurut American Accounting Association dalam Soemarso 

(2009:3), akuntansi itu merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur dan 

melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan 

keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa adalah 

kemandirian belajar, lingkungan belajar dan kecerdasan emosional. Kemandirian 

belajar adalah sebagai belajar mandiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain. 

Mandiri dalam hal tersebut diartikan bagaimana seorang mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas, menjawab soal-soal serta mengahadapi ujian di hadapi 

dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. . Menurut Aini dan Taman (2012) dalam 
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Indriaty (2013) mengatakan bahwa lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada 

disekitar tempat belajar mahasiswa dan berpengaruh terhadap tingkah laku serta 

perkembangan dalam belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Surya 

(2013: 267) mengatakan bahwa prestasi belajar yang didapatkan tidak hanya dapat di 

lihat dari kemampuan intelektual saja, tetapi kecerdasan emosional (EQ) seseorang 

juga dapat menentukan hasil belajar. Sebagian besar yang menentukan kesuksesan 

seseorang dalam hidup adalah kecerdasan emosional. Berdasarkan uraian diatas maka 

judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kemandirian Belajar, Lingkungan 

Belajar dan Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Mahasiswa Akuntansi ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

a. Apakah kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa 

akuntansi? 

b. Apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa 

akuntansi ? 

c. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa akuntansi ? 

d. Apakah kemandirian belajar, lingkungan belajar dan kecerdasan emosional 

berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiwa akuntansi? 

 

 

2. Kajian Pustaka 

2.1 Pengertian Prestasi Mahasiswa Akuntansi 

Sukmadinata (2003: 102) mengemukakan bahwa prestasi atau hasil 

belajar (achievement) merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh 

seseorang dapat dilihat dari prilakunya, baik prilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. Di sekolah, hasil 
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belajar ini dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata pelajaran yang 

ditempuhnya. 

Menurut Muhibbin Syah (2008: 144-145) dalam Aini dan Taman (2012), 

“Prestasi Belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalam sebuah program”. 

Menurut American Accounting Association dalam Soemarso (2009:3), 

“Akuntansi adalah proses mengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi 

ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas 

bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar mahasiswa akuntansi 

adalah suatu tingkat keberhasilan belajar mahasiswa yang menempuh mata kuliah 

akuntansi yang dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa tersebut dalam memahami 

mata kuliah akuntansi yang di ukur melalui nilai-nilai mata kuliah akuntansi yang 

telah di tempuh. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (2010), prestasi belajar di pengaruhi oleh banyak faktor. 

Secara umum, faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor yang 

berasal dari dalam diri (faktor intern) dan faktor yang berasal dari luar (faktor 

ekstern). Faktor yang berasal dari dalam diri siswa meliputi : 

1. Faktor fisiologi misalnya mengalami sakit, cacat tubuh, atau perkembangan 

yang tidak sempurna. 

2. Faktor fisiologis misalnya intelegensi, motivasi, persepsi, sikap, bakat, 

kemandirian dan lain-lain. 

Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti kurikulum,  

kompetensi profesionalisme guru, fasilitas belajar, lingkungan sekolah, lingkungan 

keluarga dan lingkungan belajar. 

 Pengukuran Prestasi Mahasiswa Akuntansi 
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Berhasilnya suatu pendidikan dapat dilihat dari prestasi yang dihasilkan. 

Prestasi mahasiswa akuntansi dapat di ukur melalui nilai mata kuliah akuntansi yang 

telah diambil. Mata kuliah akuntansi tersebut adalah Pengantar Akuntansi 1, 

Pengantar Akuntansi 2, Akuntansi Keuangan Menengah 1, Akuntansi Keuangan 

Menengah 2, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Auditing 1, Auditing 2, Akuntansi 

Manajemen, Akuntansi Biaya, Sistem Informasi Akuntansi dan Teori Akuntansi. 

2.2 Pengertian Kemandirian Belajar 

Menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2005:50) kemandirian dalam belajar 

diartikan sebagai aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan 

sendiri dan tanggung jawab sendiri dari pembelajar. Menurut Haris Mujiman dalam 

Aini dan Taman (2012),” Kemandirian belajar dapat diartikan sebagai sifat serta 

kemampuan  yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif, yang 

didorong oleh motif untuk menguasai sesuatu kompetensi yang telah dimiliki”.  

Sedangkan menurut Abu Ahmadi (2004:31) dalam Aini dan Taman, 

(2012),”kemandirian belajar adalah sebagai belajar mandiri, tidak menggantungkan 

diri pada orang lain.  Dari beberapa uraian diatas dapat di simpulkan bahwa 

kemandirian belajar adalah kemampuan mahasiswa untuk belajar mandiri dan tidak 

menggantungkan diri kepada orang lain dalam mengerjakan tugas, ujian dan hal-hal 

lain yang berhubungan dengan proses belajar. 

 

 Faktor –faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar 

Menurut Asrori dan Ali (2011: 118) ada sejumlah faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kemandirian, yaitu : 

1. Gen atau keturunan orang tua. Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi 

sering kali menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga.  

2. Pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan 

mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remajanya. 

3. Sistem pendidikan disekolah. Proses pendidikan disekolah yang tidak 

mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan 
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indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian 

remaja. 

4. Sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan di masyarakat yang terlalu 

menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau 

mencekam serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan 

produktif dapat menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja. 

 

2.3 Pengertian Lingkungan Belajar 

 Sartain (seorang ahli psikologi Amerika) dalam Ngalim Purwanto (2006:28) 

yang dikutip oleh Aini dan Taman (2012) mengatakan bahwa : “Lingkungan ialah 

meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life process kecuali 

gen-gen dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan 

(to provide environment) bagi gen lain. 

Menurut M. Dalyono (2005:129) dalam Aini dan Taman (2012), lingkungan 

itu sebenarnya mencakup segala material dan stimulus didalam dan di luar individu 

baik yang bersifat fisiologis, psikologis maupun bersifat sosio-kultural. 

             Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar 

adalah suatu tempat belajar yang mana di dalam lingkungan tersebut dapat 

berpengaruh pada perkembangan dan hasil belajar seseorang. 

Penggolongan Lingkungan Belajar 

   Menurut Aini dan Taman (2012), seperti rak buku maupun meja belajar, 

lingkungan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: 

1. Lingkungan belajar fisik, yaitu merupakan fasilitas fisik, diantaranya adalah 

tempat belajar, sumber belajar, penerangan, alat-alat belajar seperti rak buku 

maupun meja belajar 

2. Lingkungan sosial yang memerlukan kehadiran teman satu program 

keahlian/satu kelas dan orang lain (termasuk orangtua/wali) yang mendorong 

atau menghambat mahasiswa untuk belajar serta suasana yang ada. 
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 Menurut Sumadi Suryabrata dalam Aini dan Taman (2012) di kutip oleh 

Indriaty (2013) mengemukakan bahwa lingkungan belajar dapat di kelompokkan 

menjadi dua yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Lingkungan sosial 

adalah manusia (sesama manusia), baik manusia itu hadir maupun kehadirannnya itu 

secara tidak langsung. Lingkungan non sosial adalah seperti keadaan, udara,  suhu, 

cuaca, waktu, tempat dan alat-alat untuk belajar. 

 

Indikator Lingkungan Belajar 

        Menurut Walgito yang dikutip Aini dan Taman (2012) dalam Indriaty (2013) 

apabila berbicara tentang lingkungan belajar, maka akan membahas masalah yang 

berhubungan dengan tempat, alat-alat belajar, suasana, waktu, dan pergaulan. Untuk 

lebih jelasnya, secara terperinci hal-hal tersebut dapat diuraikan sebgai berikut: 

1.    Tempat belajar 

  Tempat belajar baik merupakan tempat tersendiri, yang tenang mempunyai 

warna dinding yang tidak menyolok dan di dalam ruangan tidak terdapat hal-hal yang 

dapat mengganggu perhatian. Disamping itu juga perlu di perhatikan mengenai suhu, 

penerangan dan ventilasi udara dengan baik. 

2.  Alat-alat belajar 

Dalam proses belajar mengajar, peralatan dan perlengkapan balajar merupakan 

komponen penting yang turut menentukan kualitas pembelajaran. Alat-alat belajar 

meliputi proses belajar mengajar perabot belajar seperti meja, kursi, almari buku, 

buku-buku teks dan buku-buku penunjangnya, serta peralatan tulis seprti buku-buku 

catatan, bolpen, tinta, penghapus, mistar dan lain-lain. Proses belajar dan mengajar 

tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari peralatan yang 

memadai. Dalam proses balajar dan mengajar, semakin lengkap peralatan yang ada, 

maka akan berjalan dengan baik. 

3.  Suasana 

Suasana belajar disini adalah berbagai elemen atau aspek dalam lingungan yang 

ada dalam proses belajar mahasiswa. Suasana disini berkaitan dengan hal atau 
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peristiwa yang sering terjadi di sekitar mahasiswa dalam aktivitas belajarnya. Suasana 

belajar merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung proses belajar mahasiswa. 

Dengan melihat begitu aspek suasana belajar mahaiswa ,maka perlu di ciptakan 

suasana yang tenang, tentram dan damai yang dapat mendukung proses belajar 

mahasiwa yang baik dikampus maupun di sekitar tempat tinggal. 

     4. Waktu  

Dalam masalah penetapan waktu belajar, hendaknya dapat di perhatikan dengan 

sebaik-baiknya. Masalah waktu belajar sering dihadapi oleh mahasiswa adalah waktu 

yang ada untuk belajar tidak di manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu 

mahasiswa harus dapat mengatur waktu belajarnya sendiri dengan cermat. Dalam 

pengaturan waktu belajar, seseorang harus dapat mencari dan membagi waktu yang 

ada dengan adil antara waktu untuk belajar, bermain, aktivitas lain-lain dan istirahat. 

   5. Pergaulan  

Pergaulan anak dalam hal ini adalah dengan siapa anak itu bermain akan 

berpengaruh terhadap belajar anak didik. Apabila bergaul dengan teman yang baik, 

maka akan berpengaruh baik terhadap diri anak tersebut dan sebaliknya apabila 

bergaul dengan teman yang kurang baik, maka akan membawa pengaruh yang tidak 

baik pada diri anak tersebut. 

 

 

2.4 Pengertian kecerdasan emosional 

            Kecerdasan emosional pertama kali di lontarkan pada tahun 1990 oleh 

psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of 

New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya 

penting bagi keberhasilan. Bahkan, kecerdasan emosional menjadi lebih penting di 

bandingkan dengan kecerdasan intelektual (IQ) karena ternyata emosi kita 

memainkan peran yang jauh lebih besar dari proses berpikir,membuat keputusan 

termasuk dalam pemikiran logis, ketimbang yang biasanya di akui  (Surya, 

2013:265). 
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           Salovey dan Mayer yang mendenifisikan kecerdasan emosional atau yang 

sering di sebut (EQ) sebagai : “himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang 

melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada 

orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk 

membimbing pikiran dan tindakan (Surya, 2013:265). 

Menurut Goleman (2000) dalam Surya (2013:266), kecerdasan emosional 

adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelegensi (to 

manage our emotional life with intelligence) ; menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya (the appropriateness of emotion and its expression ) melalui 

keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan 

keterampilan sosial. 

Dari beberapa pengertian kecerdasan emosional oleh para ahli tersebut, maka 

dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan kecerdasan emosional tersebut 

merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, 

memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati 

(kegembiraan, kesedihan, kemarahan, tingkat stress dan lain-lain) dan mengontrol 

kesengangan maupun suasana hati. 

Keterampilan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi ini antara lain 

misalnya, Kemampuan untuk memahami orang lain, mengenali emosi orang lain 

(empati), kemampuan untuk membina hubungan kerja sama dengan orang lain, 

kemampuan komunikasi, membentuk citra positif, memotivasi dan memberi inspirasi 

dan sebagainya.  

           Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang dalam mengendalikan emosinya dalam berbagai hal termasuk belajar agar 

dapat memotivasi dirinya dan selalu memiliki tujuan yang positif sehinggga 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang dinginkan. 
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 Dimensi dan Indikator Kecerdasan Emosional 

   Menurut Goleman (2005) dalam Kenedy (2013), terdapat lima dimensi 

komponen kecerdasan emosional, yaitu: 

1. Kesadaran diri atau pengenalan diri pada dasarnya untuk mengetahui kondisi 

diri sendiri, kesukaan, sumber daya dan institusi. Seperti kesadaran emosi, 

penilaian diri secara teliti dan percaya diri. 

2. Pengetahuan diri atau penegndalian diri member tekanan pada mengelola 

kondisi, implus dan sumber daya diri sendiri, seperti: kendali diri, sifat dapat 

dipercaya, kewaspadaan, adaptibilitas dan inovasi. 

3. Motivasi yaitu kecendrungan emosi yang mengantar atau memudahkan 

peralihan sasaran, seperti dorongan prestasi, komitmen, inisiatif dan 

optimisme. 

4. Empati merupakan kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan dan kepentingan 

orang lain, mengatasi keragaman dan kesadaran politis. 

5. Keterampilan sosial yaitu kepentingan dalam menggugah tanggapan yang 

dikehendaki pada orang lain seperti pengaruh, komunikasi, kepemimpinan, 

katalisator perubahan, managemen konflik, pengikat jaringan, kolaborasi dan 

kooprasi serta kemampuan tim. 

 

 2.5 Hipotesis 

H1 : Kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa akuntansi 

H2 : Lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa akuntansi 

H3 : Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa akuntansi 

H4:Kemandirian belajar, lingkungan belajar dan kecerdasan emosional    berpengaruh 

terhadap prestasi mahasiswa akuntansi 

 

3. Metode Penelitian 

3.1  Populasi dan sampel 
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    Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012:80). Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi S1 di Universitas Maritim Raja Ali Haji 

angkatan 2012 yang masih aktif berjumlah 168 orang, karena peneliti berasumsi 

bahwa mahasiswa angkatan 2012 telah mempelajari hampir seluruh mata kuliah 

akuntansi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 63 orang dengan  

menggunakan rumus Slovin dengan batas kesalahan 10%. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, tapi berbentuk kata, 

kalimat, gambar atau bagan. Dalam penelitian ini data kualitatif yaitu hasil dari 

kuesioner yang diisi responden (Indriaty, 2013). Sedangkan data kuantitatif adalah 

data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif yaitu 

jumlah mahasiswa (Indriaty, 2013). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data 

primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara 

pengumpul dan sumber data (Dermawan, 2013:51). Pengumpulan data primer yaitu 

dengan kuesioner yang disebarkan atau di bagikan langsung kepada responden. 

  Sedangkan data sekunder dikumpulkan  dari sumber-sumber tercetak, 

dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumya (Dermawan, 

2013:51). Sumber data sekunder ini adalah buku, jurnal dan internet.] 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

kuesioner dan studi pustaka. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variabel yang akan di ukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala 

ordinal atau skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial. Dengan skala Likert, maka variabel 

yang akan diukur di jabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2012). 

 3.4 Metode Analisis Data 

      Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Uji Validitas 

2. Uji realibilitas 

3. Uji normalitas 

4. Uji multikolinearitas 

5. Uji heteroskedastisitas 

6. Uji Autokorelasi 

7. Analisis regresi linear berganda 

8. Uji Hipotesis ( Uji T, Uji F) 

9. Uji koefisien determinasi 

 

 

 

4. Hasil Penelitian 

4.1Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi   

MahasiswaAkuntansi 
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Berdasarkan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,322 dengan signifikansi 

0,024. Karena 0,024 < 0,05 dan t hitung > t tabel (2,322  > 2,001) maka dapat di 

simpulkan bahwa kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Ngalim Purwanto (2006 : 102) yang 

menyebutkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor individual yang mana 

kemandirian belajar merupakan faktor individual. Berarti kemandirian belajar pada 

fakultas ekonomi jurusan akuntansi UMRAH masih sangat baik. Mahasiswa yang 

memiliki kemandirian dalam belajar pasti memiliki pengaruh yang positif terhadap 

hasil belajar. Memiliki kepribadian mandiri dalam belajar berarti dapat menghadapi 

rintangan apa pun dalam belajar tanpa bantuan orang lain. Sehingga ketika 

menghadapi ujian dan menjawab tugas-tugas sudah mampu melakukannya dengan 

baik.. Hasil penelitian ini  sesuai dengan hasil penelitian Pratistya Nor Aini dan 

Abdullah Taman (2012) dan Novica Indriaty (2013).  

 

 4.2 Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Mahasiswa 

Akuntansi 

Berdasarkan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,224 dengan signifikansi 

0,030. Karena 0,030 < 0,05 dan t hitung > t  tabel (2,224 > 2,001) maka dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Patty yang dikutip oleh Baharuddin (2007:68) 

dalam Aini dan Taman (2012), “Lingkungan merupakan sesuatu yang mengelilingi 

individu di dalam hidupnya, baik dalam bentuk lingkungan fisik seperti orang tua, 

rumah, kawan bermain, dan masyarakat sekitar maupun dalam bentuk lingkungan 

psikologis seperti perasaan-perasaan yang dialami, cita-cita, persoalan-persoalan yang 

dihadapi dan sebagainya. Lingkungan belajar mahasiswa yang mendukung tentunya 

akan membangkitkan semangat belajar. Dengan demikian apabila lingkungan belajar 

mendukung maka akan berpengaruh positif terhadap prestasi belajar akuntansi yang 

dicapai. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Pratistya Nor Aini dan 

Abdullah Taman (2012). Tetapi tidak sesuai dengan penelitian Novica Indriaty (2013) 
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yang menyebutkan bahwa lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa akuntansi. 

 

4.3 Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Mahasiswa    

Akuntansi 

Berdasarkan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,828 dengan signifikansi 

0,411. Karena 0,411 > 0,05 dan t hitung < t tabel ( 0,828 < 2,001) maka dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh teori Surya (2013: 267) 

mengatakan bahwa prestasi belajar yang didapatkan tidak hanya dapat di lihat dari 

kemampuan intelektual saja, tetapi kecerdasan emosional (EQ) seseorang juga dapat 

menentukan hasil belajar. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan hasil 

penelitian Septian Hariyoga dan Edi Supriyanto (2011) dan  Arief Kenedy (2013) 

yang mana variabel kecerdasan emosional berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa akuntansi. 

4.4   Pengaruh Kemandirian Belajar, Lingkungan Belajar dab Kecerdasan  

Emosional Terhadap Prestasi Mahasiswa Akuntansi 

Berdasarkan uji F diperoleh  nilai F hitung sebesar 3,257 dan F tabel 2,761 

dengan signifikansi 0,028, dengan demikian dapat diketahui bahwa F hitung > F tabel 

(3,257 > 2,761) dengan signifikansi 0,028 < 0,05 yang menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Ngalim Purwanto (2006: 102) dalam 

Aini dan Taman (2012) yang menyebutkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh 

faktor individual dan faktor dari luar individu. Kemandirian belajar dan kecerdasan 

emosional merupakan faktor individual, sedangkan lingkungan belajar merupakan 

faktor luar individu yang dapat mempengaruhi prestasi belajar.. 

Nilai adjusted r-square sebesar 0,098 . Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 

9,8 % prestasi mahasiswa dapat dijelaskan oleh kemandirian belajar, lingkungan 

belajar dan kecerdasan emosional sedangkan sisanya sebesar 90,2% prestasi 
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mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Dengan demikian, berarti 

kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen rendah. 

 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, analisa data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 

akuntansi 

Terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 

akuntansi 

2. Tidak ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar mahasiswa 

akuntansi 

3. Secara simultan, kemandirian belajar, lingkungan belajar dan kecerdasan 

emosional berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. 

 

5.2     Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk para dosen agar lebih memotivasi para mahasiswa agar bisa  

mendapatkan hasil yang maksimal serta lebih meningkatkan kemandirian 

mahasiswa dengan pengawasan yang lebih maksimal dikampus. 

2. Untuk para mahasiswa agar lebih semangat lagi dalam belajar dan memiliki 

motivasi yang kuat untuk berhasil sehingga hasil belajar yang didapatkan juga 

sesuai dengan yang dinginkan serta harus meningkatkan kemandirian 

belajarnya agar tidak selalu bergantung dengan orang lain. 
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3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya sampel penelitian yang digunakan lebih 

diperluas lagi dan variabel-variabel yang digunakan juga ditambah karena 

masih banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi prestasi belajar. 

  

 

Daftar Pustaka 

 

Adiningsih, Dyahnita, 2012. “  Pengaruh Persepsi Tentang Metode Belajar Guru 

Dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas 

X Program Keahlian Akuntansi SMK Batik Perbaik Purworejo Tahun Ajaran 

2011/2012 ’’, Skripsi. 

   

Aini , Pratistya N dan Taman A, (2012).”Pengaruh Kemandirian Belajar dan 

Lingkungan Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas 

XII IPS SMA Negeri 1 Sewon Bantul Tahun Ajaran 2010/2011”, Jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia,Vol.X, No. 1 :48-65. 

 

Ali, Mohammad dan Asrori, M. (2010).Psikologi Remaja. Jakarta: Penerbit BUMI 

AKSARA 

 

Asrori, Mohammad, 2009. Psikologi Pembelajaran. Bandung : CV. Wacana Prima 

 

Cassidy, Simon. (2006).” Learning style and student selft assessment skill”, 

Educational Psychology, Vol.48 No. 2/3, pp. 170-177 

 

Desmita. (2011).”Psikologi Perkembangan Peserta Didik”.Bandung: Penerbit PT. 

Remaja Rosdakarya. 

 

Hariyoga, Septian dan Suprianto, E. (2011).” Pengaruh Kecerdasan Emosional 

,Prilaku Belajar dan Budaya Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi 

Dengan Kepercayaan Diri Sebagai Variabel Pemoderasi”. Simposium 

Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011. 

 

Indriaty, Novica. (2013).” Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Metode 

Mengajar,Kemandirian Belajar dan Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi 

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Angkatan 2010 Universitas Maritim Raja Ali 

Haji”. Jurnal . umrah .ac.id. 

 

Kenedy, Arief. (2013).” Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2010 “. Jurnal.umrah.ac.id. 



18 
 

 

Priyatno, Duwi. (2009). 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17. Yogyakarta: 

Penerbit ANDI 

 

Purwanto, Ngalim. (2006). Psikologi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

 

RM, Rissyo Melandy dan Aziza, Nurna. (2006). Pengaruh Kecerdasan Emosional 

Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Diri Sebagai 

Variabel Pemoderasi. Bengkulu. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 

 

Soemarso, SR.  (2009). Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Salemba Empat 

 

Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : PT 

Rineka Cipta 

 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D.Bandung: 

Penerbit ALFABETA. 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). Landasan Psikologi Proses Pendidikan. 

Bandung : PT. Remaja Rodaskarya 

 

Surya, Hendra. (2013). Cara Belajar Orang Genius. Jakarta : Penerbit PT Elex Media 

Komputindo 

 

Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, (2005). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Penerbit 

PT.Rineka Cipta 

 

Uno, Hamzah B. (2011). Perencanaan Pembelajaran. Jakarta : Penerbit PT Bumi 

Aksara 

 

Wibisono, Dermawan, (2013). Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis & Disertasi. 

Yogyakarta: Penerbit ANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Lampiran 

 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize

d Residual 

N 63 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.82114606 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .080 

Positive .072 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z .636 

Asymp. Sig. (2-tailed) .813 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 

 
 

 



20 
 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 52.813 6.446  8.193 .000   

kemandirian 

belajar 
.234 .101 .338 2.322 .024 .685 1.459 

lingkungan 

belajar 
.183 .083 .301 2.224 .030 .791 1.264 

kecerdasan 

emosional 
.027 .032 .109 .828 .411 .840 1.191 

a. Dependent Variable: prestasi mahasiswa      

 

Uji Heteroskedastisitas 
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Correlations 

   
Unstandar

dized 

Residual 

kemandiri

an belajar 

lingkunga

n belajar 

kecerdasa

n 

emosional 

Spearman's 

rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.180 -.063 -.202 

Sig. (2-tailed) . .157 .626 .112 

N 63 63 63 63 

kemandirian 

belajar 

Correlation 

Coefficient 
-.180 1.000 .287

*
 .139 

Sig. (2-tailed) .157 . .022 .277 

N 63 63 63 63 

lingkungan 

belajar 

Correlation 

Coefficient 
-.063 .287

*
 1.000 .006 

Sig. (2-tailed) .626 .022 . .960 

N 63 63 63 63 

kecerdasan 

emosional 

Correlation 

Coefficient 
-.202 .139 .006 1.000 

Sig. (2-tailed) .112 .277 .960 . 

N 63 63 63 63 

*. Correlation is significant at the 0.05 level 

(2-tailed). 

    

 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .377
a
 .142 .098 4.942 1.882 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan emosional, lingkungan belajar, 

kemandirian belajar 

b. Dependent Variable: prestasi mahasiswa  

 



22 
 

Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 52.813 6.446  8.193 .000   

kemandirian 

belajar 
.234 .101 .338 2.322 .024 .685 1.459 

lingkungan 

belajar 
.183 .083 .301 2.224 .030 .791 1.264 

kecerdasan 

emosional 
.027 .032 .109 .828 .411 .840 1.191 

a. Dependent Variable: prestasi mahasiswa      

 

 

Uji t ( parsial ) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 52.813 6.446  8.193 .000 

kemandirian belajar .234 .101 .338 2.322 .024 

lingkungan belajar .183 .083 .301 2.224 .030 

kecerdasan emosional .027 .032 .109 .828 .411 

a. Dependent Variable: prestasi mahasiswa    
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Uji F ( Simultan ) 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 238.652 3 79.551 3.257 .028
a
 

Residual 1441.094 59 24.425   

Total 1679.746 62    

a. Predictors: (Constant), kecerdasan emosional, lingkungan belajar, 

kemandirian belajar 

b. Dependent Variable: prestasi mahasiswa    

 

 

Koefisien Determinasi (r²) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .377
a
 .142 .098 4.942 1.882 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan emosional, lingkungan belajar, 

kemandirian belajar 

b. Dependent Variable: prestasi mahasiswa  

 


