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ABSTRACT 

The purpose of this study was to compare the understanding of accounting 

students based on different high school backgrounds at the A accredited 

university in Surabaya. The subjects of this study were all students majoring in S1 

Accounting at a university that was accredited A in Surabaya semester 4 and 

actively participating in lectures. The research data uses primary data with data 

collection techniques, namely distributing questionnaires online with google form. 

The data technique used in this research is descriptive analysis and uses the 

validity, reliability and Kruskall Wallis test using SPSS. The results showed that 

there was no difference in understanding the basic concepts of accounting (assets) 

between students from SMA majoring in Science, SMA majoring in Social 

Sciences and SMK majoring in Accounting. There is no difference in 

understanding the basic concepts of accounting (liabilities) between students from 

SMA majoring in Science, SMA majoring in Social Sciences and SMK majoring in 

Accounting. There are differences in understanding the basic concepts of 

accounting (equity) between students from high school science majors, high 

school social studies and accounting majors. With these results it can be 

concluded that if lecturers who teach can add more hours of study in delivering 

material and add practice questions on all basic concepts of accounting, namely 

the concept of liabilities, assets, and especially the concept of capital (equity). 

Because there are still differences in understanding the basic concepts of equity 

accounting 

 

Keywords: Understanding the basic concepts of accounting for assets, liabilities 

and equity 

PENDAHULUAN 

pasti terdapat jurusan 

akuntansi Banyaknya lulusan 

akuntansi dari seluruh perguruan 

tinggi di Indonesia menjadikan tolak 

ukur bagi perguruan tinggi dalam 

menerapkan sistem pengajarannya, 

dengan harapan lulusan dari masing-

masing perguruan tinggi tersebut bisa 
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membawa nama baik perguruan 

tinggi masing-masing. Agar 

menghasilkan lulusan yang 

berkualitas maka perguruan tinggi 

harus terus meningkatkan kualitas 

pada sistem pendidikannya. Kualitas 

pendidikan yang baik apabila 

mahasiswa mampu memahami mata 

kuliah yang telah diajarkan selama 

proses pembelajaran (Sari, 2012). 

Banyak yang terjadi di 

lapangan bahwa mahasiswa yang 

menempuh studi di perguruan tinggi 

berasal dari latar belakang 

kemampuan yang berbeda atau 

heterogen. Misalnya, mahasiswa 

jurusan Akuntansi, adalah lulusan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

jurusan IPA/IPS, sekolah Menengah 

kejuruan (SMK) bisnis manajemen 

dan berbagai macam programnya, 

Madrasah Aliyah dan dari lulusan 

SMA yang lain. Dari berbagai 

sekolah menengah tersebut dalam 

muatan kurikulumnya ada yang 

memberikan mata pelajaran 

akuntansi dan ada yang tidak sama 

sekali. Sedangkan untuk sekolah 

yang yang memberikan mata 

pelajaran akuntansi pun memiliki 

muatan materi akuntansi yang 

berbeda, sehingga pengalaman 

belajar akuntansi siswa dari masing-

masing jenis sekolah menengah 

tersebut berbeda. 

Proses pembelajaran di 

sekolah menengah atas, mata 

pelajaran akuntansi dimulai dengan 

pengetahuan tentang akuntansi dasar. 

Akuntansi dasar merupakan bahan 

baku dalam rangka transfer belajar 

mata pelajaran akuntansi 

kelanjutanya. Salah satu kunci untuk 

menguasai ilmu akuntansi yaitu 

dengan memahami akan konsep 

dasar akuntansi itu sendiri. Apabila 

konsep dasar telah dikuasai oleh 

senua orang maka dengan mudah 

pula menjalani dan mempratekkanya. 

Salah satu cara sesorang untuk 

memahami konsep dasar akuntansi 

yaitu dengan memilih akuntansi 

sebagai jurusan pilihan pada 

pendidikan formal mulai dari jenjang 

pendidikan menengah sampai dengan 

ke perguruan tinggi. Meskipun pada 

keyataan pemahaman pendidikan 

yang didapat sewaktu di pendidikan 

menengah berbeda dengan 

pendidikan akuntansi yang akan 

didapat di bangku perkuliahan. 

Di perguruan tinggi, 

mahasiswa sebagai yang belajar 

seringkali mengalami kesulitan 

belajar akuntansi, meskipun pada 

jenjang pendidikan sebelumnya yaitu 

pendidikan menengah, mereka 

mereka telah mendapatkan 

pengetahuan akuntansi. 

Pengetahuan tentang dasar-dasar 

akuntansi dapat dipakai sebagai 

acuan untuk mengukur sejauh mana 

mahasiswa memahami semua praktik 

dan teori akuntansi. Pemahaman 

merupakan kemampuan seseorang 

untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu dipelajari, 

diketahui dan diingat. Mahasiswa 

dapat dikatakan memahami suatu 

mata kuliah apabila mahasiswa 

tersebut dapat memberikan 

penjelasan atau memberikan uraian 

yang rinci mengenai hal yang telah 

dipelajari dengan menggunakan kata-

katanya sendiri. Pemahaman juga 

merupakan jenjang kemampuan 

berfikir yang setingkat lebih tinggi 

dari ingatan atau hafalan. Tingkat 
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pemahaman akuntansi yaitu ketika 

mahasiswa jurusan akuntansi dapat 

menguasai atau memahami akuntansi 

apabila ilmu akuntansi yang sudah 

diperolehnya selama ini dapat 

dipraktekkan didunia kerja. 

Pendidikan akuntansi setidaknya 

harus dapat mempersiapkan 

mahasiswanya untuk memulai dan 

mengembangkan keanekaragaman 

karir professional dalam bidang 

akuntansi (Agustina dan Debi, 2015).  

 Berdasarkan survei lembaga 

independen tentang peringkat 

kualitas perguruan tinggi di dunia 

menunjukkan bahwa hanya terdapat 

8 universitas negeri di indonesia 

yang masuk kedalam 1.000 daftar 

universitas terbaik di dunia yaitu : 

UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR, 

UNPAD, UNDIP, dan ITS. Dan 

untuk 10 besar universitas terbaik di 

ASEAN yaitu : UI. Hal ini sangat 

memprihatinkan karena dibanding 

malaysia misalnya, dimana jumlah 

universitas Malaysia yang masuk di 

1.000 daftar universitas terbaik di 

dunia jauh lebih banyak dibanding 

indonesia (KOMPAS.com) 

 Fenomena diatas 

menunjukkan bahwa kinerja 

Universitas di indonesia yang 

merupakan salah satu lembaga yang 

berperan penting dalam mencetak 

sumberdaya manusia sangat 

tertinggal jauh dibanding negara 

Malaysia misalnya. Jika hasil survei 

tersebut diatas di hubungkan dengan 

kinerja individual universitas, maka 

semakin terlihat bahwa proses 

pendidikan di indonesia memang 

masih sangat memprihatinkan. 

Saat semester awal memasuki 

dunia perkuliahan, semua perguruan 

tinggi mewajibkan seluruh 

mahasiswa jurusan akuntansi untuk 

mengikuti mata kuliah Akuntansi 

Pengantar. Sebagai mata kuliah yang 

diajarkan pada semester pertama, 

tidak disangsikan lagi mata kuliah ini 

memegang peranan penting dan 

menentukan dalam mengantarkan 

para mahasiswa yang akan 

mempelajari akuntansi dan mata 

kuliah lain yang berkaitan pada 

tahapan berikutnya. Sebagai mata 

kuliah pengantar, mata kuliah ini 

dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan dasar atau fundamen 

kepada para mahasiswa. Oleh karena 

itu bangunan pengetahuan akuntansi 

yang dimiliki mahasiswa kelak, akan 

banyak dipengaruhi oleh 

keberhasilan pembelajaran mata 

kuliah ini sebagai fundamennya.    

Pada mata kuliah akuntansi 

pengantar diharapkan agar 

mahasiswa dapat memahami konsep 

dasar akuntansi secara baik. Konsep 

dasar pemahaman akuntansi menurut 

Weygant et al. (2012) terdiri dari tiga 

bagian utama yaitu asets, liabilitas, 

dan ekuitas. Aset  merupakan  

sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  

suatu  bisnis, yang digunakan  dalam  

pelaksanaan  aktivitas-aktivitas,  

seperti produksi,  konsumsi  dan jual  

beli  (Weygandt  et  al,  2012).  Aset 

diklasifikasikan   menjadi  aset  

lancar, investasi  jangka  panjang, 

aset tetap, dan aset tidak berwujud. 

Liabilitas atau 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,  2012), kewajiban  dibedakan  
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menjadi  kewajiban lancar dan 

kewajiban tidak lancar. 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  Aset  

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. Dari ketiga materi tersebut 

mahasiswa diharapkan dapat 

mengikuti perkuliahan dengan baik 

dan benar karena dengan penguasaan 

yang baik terhadap aset, liabilitas dan 

ekuitas akan mempermudah 

mahasiswa untuk memahami semua 

masalah-masalah akan yang ditemui 

dalam akuntansi. 

Menurut penelitian Intantri, 

Rispantyo, dan Djoko (2016) 

terdapat perbedaan yang signifikan 

antara tingkat pemahaman akuntansi 

terhadap konsep dasar akuntansi 

berdasarkan asal sekolah hal tersebut 

dikarenakan mahasiswa yang berasal 

dari SMK jurusan akuntansi telah 

mendapatkan pendalaman materi 

mengenai konsep dasar akuntasi saat 

duduk dibangku sekolah menengah 

jauh lebih dalam daripada mahasiswa 

yang berasal dari SMA IPA maupun 

SMA IPS. Namun, hasil penelitian 

berbeda diungkapkan oleh Budi dan 

Nurainun (2012) tidak terdapat 

perbedaan terhadap pemahaman 

akuntasi terhadap konsep dasar 

akuntansi asset, liabilitas dan ekuitas 

antara mahasiswa yang berasal dari 

SMK, SMA IPA dan SMA IPS yang 

menunjukkan bahwa latar belakang 

pendidikan menengah atas tidak 

memicu perbedaan pemahaman atas 

konsep dasar akuntansi. 

Menurut penelitian Brinthon, 

Vince dan Edfan (2014) terdapat 

perbedaan pemahaman akuntansi 

tentang asset, liabilitas dan ekuitas 

antara mahasiswa Lulusan jurusan 

IPS dan Jurusan IPA hal tersebut 

dikarenakan mahasiswa yang berasal 

dari SMAjurusan IPS telah 

mendapatkan pendalaman materi 

mengenai konsep dasar akuntasi saat 

duduk dibangku sekolah menengah 

jauh lebih dalam daripada mahasiswa 

yang berasal dari SMA IPA yang 

hampir sama sekali tidak ada 

pelajaran akuntansi. Namun hasil 

berbeda diungkapkan oleh Mursalin 

dan Edduar Hendri (2015) yaitu tidak 

terdapat perbedaan pemahaman 

mahasiswa terhadap konsep asset, 

liabilitas dan ekuitas. Dalam hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak ada sebuah jaminan yang 

menyatakan bahwa mahasiswa yang 

berasal dari SMK jurusan akuntansi 

yang telah mendapat pembelajaran 

tentang akuntansi lebih banyak di 

sekolah mampu memahami mata 

kuliah dasar-dasar akuntansi dengan 

baik dibandingkan dengan 

mahasiswa yang berasal dari jurusan 

IPA yang mendapat pembelajaran 

tentang akuntansi paling sedikit di 

sekolah. 

Menurut penelitian Dian 

Efriyenti (2017) yaitu tidak terdapat 

perbedaan terhadap pemahaman 

asset, liabilitas dan ekuitas antara 

mahasiswa yang berasal dari SMK 
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jurusan Akuntansi, SMA IPS dan 

SMA IPA. Yang menunjukkan 

dimana latar belakang pendidikan 

menengah atas tidak memicu 

perbedaan pemahaman atas ketiga 

konsep tersebut. Hasil berbeda 

diungkapkan oleh Sarwenda Biduri 

(2016) yaitu terdapat perbedaan 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

yang terdiri dari asset, liabilitas dan 

ekuitas 

LANDASAN TEORI YANG DI 

PAKAI DAN HIPOTESIS 

Menurut Kieso, et al. (2016:2), 

Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas 

yang mendasar yakni identifikasi, 

pencatatan dan pengkomunikasian 

peristiwa ekonomi sebuah organisasi 

kepada pihak yang berkepentingan. 

Perusahaan mengidentifikasi 

peristiwa ekonomi sesuai dengan 

aktivitas usahanya dan mencatat 

peristiwa tersebut untuk 

menyediakan catatan kegiatan 

keuangan. Pencatatan dilaksanakan 

secara sistematis, kronologis setiap 

peristiwa, dalam satuan mata uang. 

Akhirnya kumpulan informasi 

tersebut dikomunikasikan kepada 

pihak manajer atau yang 

berkepentingan dalam sebuah bentuk 

laporan akuntansi atau laporan 

keuangan.  

Menurut Kieso Donald dan Wegant 

(2010) Akuntansi adalah suatu sistem 

informasi yang mengidentifikasi, 

mencatat, dan mengkomunikasikan 

peristiwa-peristiwa ekonomi dari 

suatu organisasi kepada para 

pengguna yang berkepentingan . 

mengidentifikasi peristiwa-peristiwa 

ekonimi melibatkan 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 ekonomi 

secara sistematis dan kronologis, 

yang diukur dalam satuan mata uang 

tertentu. Di dalam pencatatan, 

peristiwa-peristiwa ekonomi juga 

diklasifikasikan dan dibuat 

ikhtisarnya. Aktivitas 

pengidentifikasian dan pencatatan 

tidak tidak banyak memberikan 

manfaat, kecuali jika informasi 

tersebut dikomunikasikan kepada 

pengguna-pengguna yang 

berkepentingan. Informasi keuangan 

disampaikan melalui laporan-laporan 

akuntansi, yang umumnya disebut 

sebagai laporan keuangan (financial 

statements). 

KONSEP DASAR AKUNTANSI 

Organisasi atau perusahaan 

punya sumber daya yang disebut 

dengan aset. Sedangkan hak atau 

klaim atas aset yang terbagi menjadi 

2 (dua), yaitu hak kreditor dan hak 

pemilik. Hak kreditor merupakan 

kewajiban perusahaan, sedangkan 

hak pemilik ialah ekuitas. Relasi 

diantara keduanya digambarkan 

melalui sebuah persamaan yang di 

sebut persamaan dasar akuntansi 

(Albertus:2013:19) 

PEMAHAMAN AKUNTANSI  

Pemahaman berasal dari kata paham, 

paham di dalam kamus besar vahasa 

indonesia (KBBI) memiliki arti 

pandai atau mengerti benar, 

sedangkan pemahaman adalah 

proses, perbuatan memahami atau 

memahamkan. 
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 Agustina dan damayanti 

(2015) mendefinisikan bahwa 

pemahaman merupakan jenjang 

berpikir yang setingkat lebih tinggi 

dari ingatan atau hapalan. 

 Pemahaman akuntansi yaitu 

seperangkat pengetahuan yang luas 

dan kompleks. Pendekatan semacam 

ini mengandung kelemahan. 

Kesalahan dalam pendefinisian 

akuntansi dapat menyebabkan 

kesalahan pemahaman arti dari 

akuntansi. Teori akuntansi memiliki 

hubungan yang bersifat definitif 

dengan praktik akuntansi. Apabila 

jika struktur akuntansi adalah sebagai 

rekayasa telah diterapkan dalam 

lingkungan tertentu maka akuntansi 

dipandang sebagai suatu proses. 

Tujuan tersebut digunakan untuk 

memberikan petunjuk dalam memilih 

tindakan yang terbaik untuk 

mengalokasikan sumber daya pada 

aktivitas ekonomi. 

 Pemahaman adalah 

kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu 

setelah sesuatu itu diketahui dan di 

ingat. Seseorang peserta didik 

dikatakan memahami suatu mata 

pelajaran apabila ia dapat 

memberikan penjelasan atau 

memberi uraian yang lebih rinci 

tentang hal yang telah di pelajari 

dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri.  

ASAL SEKOLAH 

Menurut Kamus besar bahasa 

Indonesia (2015) Sekolah adalah 

bangunan atau lembaga belajar dan 

mengajar serta tempat menerima dan 

memberi pelajaran menurut dan 

sesuai tingkatan yang ditempuh. 

Tingkatan ini selanjutnya disebut 

jenjang yang ada, yakni sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, 

sekolah menengah atas/kejuruan dan 

perguruan tinggi. Asal sekolah yang 

digunakan sebagai indikator pada 

penelitian ini yaitu Sekolah Menegah 

Atas jurusan IPA (SMA IPA), 

Sekolah Menegah Atas jurusan IPS 

(SMA IPS), Sekolah Menegah 

Kejuruan jurusan Akuntansi (SMK 

Akuntansi). 

   Ditinjau dari kualitas sekolah, 

hasil belajar peserta didik dari sekolah 

yang berkualitas tinggi biasanya 

karena di dukung oleh fasilitas dan 

proses pembelajaran yang bermutu. 

Komitmen dari institusi yang 

menaungi lembaga juga turut serta 

menentukan kualitas pembelajaran 

secara umum kita mengenal (Sekolah 

menengah atas ). Hasil belajar juga 

merupakan konsekuensi dari suatu 

proses dinamakan belajar, sehingga 

hasil belajar dapat dijadikan sebagai 

tolak ukur keberhasilan proses 

pembelajaran. Hasil belajar sangat 

dipengaruhi oleh aspek eksternal dan 

internal pelaku belajar atau peserta 

didik ( P andriani, 2010). 

Perbedaan pemahaman mengenai 

konsep dasar akuntansi aset 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPA, SMA jurusan IPS 

dan SMK jurusan Akuntansi 

Tidak ada perbedaan 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

(aset) antar mahasiswa yang berasal 

dari SMA jurusan IPA, SMA jurusan 

IPS dan SMK jurusan Akuntansi. Hal 

tersebut dikarenakan pemahaman 

pendidikan yang didapat sewaktu di 

pendidikan menengah berbeda 

dengan pendidikan akuntansi yang 
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akan didapat di bangku perkuliahan 

sehingga pada saat memasuki dunia 

perkuliahan mahasiswa akan 

memperoleh konsep pembelajaran 

yang baru dan lebih spesifik. Jika 

dilihat perbedaan dari sisi 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

asset yang diajarkan pada saat 

sekolah hanya berfokus pada hal-hal 

mendasar seperti jenis-jenis asset dan 

jurnal sederhana hal tersebut 

dikarenakan mata pelajaran 

akuntansi sendiri tergabung menjadi 

satu dengan mata pelajaran ekonomi 

sehingga tidak terfokus pada 

akuntansi saja. 

H1 : Terdapat perbedaan pemahaman 

mengenai konsep dasar akuntansi 

aset yang signifikan antara 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPA, SMA jurusan IPS dan 

SMK jurusan Akuntansi 

Perbedaan pemahaman mengenai 

konsep dasar akuntansi liabilitas 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPA, SMA jurusan IPS 

dan SMK jurusan Akuntansi 

Tidak ada perbedaan 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

(liabilitas) antar mahasiswa yang 

berasal dari SMA jurusan IPA, SMA 

jurusan IPS dan SMK jurusan 

Akuntansi. Sama seperti pemahaman 

konsep dasar akuntansi asset, konsep 

dasar liabilitas yang diajarkan 

dibangku sekolah hanya hal-hal yang 

sangat mendasar karena harus terbagi 

dengan materi ekonomi lainnya. 

Selain itu, terdapat faktor internal 

seperti IQ maupun eksternal seperti 

lingkungan belajar yang dapat 

mempengaruhi tingkat pemahaman 

seseorang terkait konsep dasar 

akuntansi. 

H2 : Terdapat perbedaan pemahaman 

mengenai konsep dasar akuntansi 

liabilitas yang signifikan antara 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPA, SMA jurusan IPS dan 

SMK jurusan Akuntansi 

Perbedaan Pemahaman Mengenai 

Konsep Dasar Akuntansi Ekuitas 

Mahasiswa Yang Berasal Dari 

SMA Jurusan IPA, SMA Jurusan 

IPS Dan SMK Jurusan Akuntansi 

terdapat perbedaan pemahaman 

konsep dasar akuntansi (ekuitas) 

antar mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPA, SMA jurusan IPS 

dan SMK jurusan Akuntansi. 

Pemahaman tertinggi pada konsep 

dasar akuntansi (ekuitas) dimiliki 

oleh mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPA, SMA jurusan IPS, 

dan SMK jurusan akuntansi. Hal 

tersebut dikarenakan mahasiswa 

yang berasal dari sekolah jurusan 

IPA dalam penelitian ini memiliki 

tingkat kecerdasan yang lebih baik 

dari mahasiswa yang berasal dari 

jurusan SMA IPS atau SMK 

Akuntansi sehingga walaupun pada 

saat sekolah hanya mendapatkan 

sedikit pengetahuan terkait konsep 

dasar akuntansi khususnya ekuitas 

namun pada saat kuliah mahasiswa 

pada jurusan SMA IPA dapat 

mempelajari dengan sangat baik 

terkait dengan konsep dasar 

akuntansi 

H3 : Terdapat perbedaan pemahaman 

mengenai konsep dasar akuntansi 

ekuitas yang signifikan antara 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPA, SMA jurusan IPS dan 

SMK jurusan Akuntansi 
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Gambar 1 

METODE PENELITIAN  

Rancangan penelitian 

penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah metode yang 

menganut filsafat positivisme, 

dimana penelitian menggunakan 

populasi atau sampel 

tertentu,menggunakan instrumen 

penelitian untuk pengumpulan data, 

analisis data yang digunakan bersifat 

kuantitatif, dengan tujuan penelitian 

yaitu untuk menguji hipotesis 

(Sugiyono, 2012 : 13). 

 Berdasarkan metode 

penelitian, penelitian ini 

menggunakan metode survey. 

Penelitian survey adalah penelitian 

yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut, 

sehingga ditemukan kejadian – 

kejadian relatif, distribusi, dan 

hubungan – hubungan antar variabel 

sosiologis maupun psikologis 

(Sugiyono, 2012:11) 

BATASAN PENELITIAN 

 Batasan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa S1 akuntansi yang 

sudah menempuh mata kuliah 

Pengantar Akuntansi I dan II yang 

berkuliah di Perguruan Tinggi 

Akreditasi A di Surabaya yaitu : 

STIE Perbanas surabaya, UNTAG, 

UWM , UNESA, UNAIR, dan 

UINSA. Penelitian ini meneliti 

Tingkat Pemahaman Akuntansi 

Terhadap Konsep Dasar Akuntansi 

Berdasarkan Asal Sekolah. 

 

DEFINISI OPERASIONAL DAN 

PENGUKURAN VARIABEL 

  Berikut ini akan diuraikan 

definisi dan pengukuran dari masing-

masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian, yaitu : 

Y =  Konsep Dasar Akuntasi  

Konsep dasar pemahaman 

akuntansi menurut Weygant et al. 
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(2012) terdiri dari tiga bagian utama 

yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.  

1. Aset 

Menurut Weygandt  et  al,  

(2012) Aset  merupakan  

sumber  daya  yang  dimiliki  

oleh  suatu  bisnis, yang 

digunakan  dalam  pelaksanaan  

aktivitas-aktivitas,  seperti 

produksi,  konsumsi  dan jual  

beli . Aset diklasifikasikan   

menjadi  aset  lancer : kas, 

persediaan, piutang dagang dan 

piutang wesel, investasi jangka 

pendek. aset tetap : bangunan, 

kendaraan, tanah, mesin-mesin 

dll, dan aset tidak berwujud : 

hak paten, franchise, goodwill, 

copyright, dll. 

2. Liabilitas 

Liabilitas/kewajiban  

merupakan  hutang  keuangan  

perusahaan  kepada  pihak lain 

yang  belum  terpenuhi,  

dimana  kewajiban  merupakan  

sumber  dana atau  modal 

perusahaan  yang  berasal  dari  

kreditur. Liabilitas  dibedakan  

menjadi  liabilitas lancar : 

Hutang usaha, Hutang gaji, 

Hutang bunga, Hutang pajak, 

pendapatan diterima dimuka, 

dll.  dan liabilitas jangka 

panjang : Hutang obligasi, 

Hutang hipotik, Hutang dana 

pensiun  (Weygandt  et  al,  

2012). 

3. 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 

Ekuitas Sendiri dalam 

perusahaan yang berbentuk 

perusahaan terbatas, modal 

dapat diklasifikasikan antara 

lain (Weygandt  et  al,  2012) : 

1.  Ekuitas yang disetor (modal 

saham, tambahan modal 

disetor atau agio saham, 

hadiah  atau donasi )  

2.  Laba yang ditahan 

(Retained Earning)  

3. Modal Penilaian (Appraisal 

Capital).  

POPULASI SAMPEL DAN 

TEKNIK PENGAMBILAN 

SAMPEL 

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa jurusan S1 

Akuntansi di Perguruan Tinggi yang 

terakreditasi A di surabaya semester 

4 dan aktif mengikuti perkuliahan. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu mahasiswa yang 

mempunyai kriteria tertentu yaitu: 

a. Mahasiswa aktif S1 akuntansi 

angkatan 2018 ke atas yang 

berkuliah di perguruan tinggi 

yang terakdetasi A di Surabaya 

yaitu : STIE Perbanas surabaya, 

UNTAG, UWM, UNESA, dan 

UINSA. Dengan latar belakang 

SMA IPA, SMA IPS dan SMK 

akuntansi. 

b.  Telah menempuh mata kuliah 

Pengantar Akuntansi 1, dan 

Pengantar Akuntansi 2. 

c. Mahasiswa yang berkuliah di 

Kampus terakreditasi A di kota 

Surabaya
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TABEL 1  

Kriteria pengambilan sampel 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN  

Analisis Data Deskriptif 

 Pada penelitian ini akan 

dilakukan analisis deskriptif 

berdasarkan asal kampus, semester, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir 

dan data pemahaman konsep dasar 

akuntansi (aset, liabilitas dan 

ekuitas). Analisis deskriptif 

digunakan untuk menjelaskan 

gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dapat dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), nilai minimum, nilai 

maksimum, dan standar deviasi. 

Berikut ini adalah penjelasan dari 

setiap variabel yang digunakan: 

TABEL 2 

Analisis deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Aset 117 21.00 35.00 26.3504 3.11646 

Liabilitas 117 21.00 39.00 29.2051 3.62115 

Ekuitas 117 15.00 35.00 25.7350 3.93567 

Valid N 

(Listwise) 

117     

Berdasarkan tabel 2 hasil 

analisis deskriptif di atas, diperoleh 

total skor terendah untuk pemahaman 

konsep dasar akuntansi aset yaitu 

21,0 dimiliki oleh 7 orang responden, 

sedangkan total skor tertinggi sebesar 

35,0 dimiliki oleh 3 orang responden 

dengan nilai rata-ratanya 26,35 dan 

standar deviasi sebesar 3,12. Nilai 

standar deviasi menunjukkan angka 

yang lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai rata-rata hal ini 

KRITERIA 
JUMLAH 

RESPONDEN 

1. Mahasiswa aktif S1 akuntansi angkatan 2018 ke atas 

yang berkuliah dengan latar belakang pendidikan SMA 

IPA, SMA IPS dan SMK akuntansi. 

120 

2. Belum menempuh mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, 

dan Pengantar Akuntansi 2. 
(0) 

3. Mahasiswa yang tidak berkuliah di Kampus terakreditasi 

A di kota Surabaya. 
(1) 

4. Mahasiswa yang tidak mengisi data secara jelas dan 

lengkap terkait data yang akan di teliti 
(1) 

5. Data outlier (1) 

JUMLAH RESPONDEN YANG DIGUNAKAN (117) 
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menunjukkan jika variasi data 

terbilang rendah atau homogen. 

Total skor untuk pemahaman 

konsep dasar akuntansi liabilitas 

yaitu 21,0 dimiliki oleh 1 orang 

responden total skor tertinggi sebesar 

39,0 dimiliki oleh 1 orang responden 

dengan nilai rata-ratanya 29,20 dan 

standar deviasi sebesar 3,62. Nilai 

rata-rata menunjukkan angka yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai standar deviasi hal ini 

menunjukkan jika variasi data 

terbilang rendah atau homogen. 

Total skor untuk pemahaman 

konsep dasar akuntansi ekuitas yaitu 

15,0 dimiliki oleh 1 orang responden, 

total skor tertinggi sebesar 35,0 

dimiliki oleh 8 orang responden 

dengan nilai rata-ratanya 25,73 dan 

standar deviasi sebesar 3,93. Nilai 

standar deviasi menunjukkan angka 

yang lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai rata-rata hal ini 

menunjukkan jika variasi data 

terbilang rendah atau homogen. 

1. Uji validitas data 

 

Menurut Imam (2011:52) Uji 

validitas digunakan untuk mengukur 

apakah data tersebut sah/valid dalam 

kuisioner tersebut. Kuisioner dapat 

dikatakan sah/valid jika pertanyaan 

pada kuisioner dirasa mampu untuk 

dapat menerangkan suatu hal yang 

hendak di ukur oleh kuisioner. 

 

TABEL 3 

Uji validitas data 

No. 

Pertanyaan 

Korelasi Sig. Keterangan 

Pemahaman tentang konsep dasar : Aset 

Item 1 0,562** 0,000 Valid 

Item 2 0,618** 0,000 Valid 

Item 3 0,505** 0,000 Valid 

Item 4 0,460** 0,000 Valid 

Item 5 0,398** 0,000 Valid 

Item 6 0,602** 0,000 Valid 

Item 7 0,581** 0,000 Valid 

No. 

Pertanyaan Korelasi Sig. 

Keterangan 

Pemahaman tentang konsep dasar : Liabilitas 

Item 1 0,577** 0,000 Valid 

Item 2 0,474** 0,000 Valid 

Item 3 0,477** 0,000 Valid 

Item 4 0,665** 0,000 Valid 

Item 5 0,535** 0,000 Valid 

Item 6 0,535** 0,000 Valid 

Item 7 0,387** 0,000 Valid 

Item 8 0,548** 0,000 Valid 
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Pemahaman tentang konsep dasar : Ekuitas 

Item 1 0,661** 0,000 Valid 

Item 2 0,601** 0,000 Valid 

Item 3 0,660** 0,000 Valid 

Item 4 0,688** 0,000 Valid 

Item 5 0,606** 0,000 Valid 

Item 6 0,611** 0,000 Valid 

Item 7 0,575** 0,000 Valid 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji 

validitas diatas, dapat diketahui 

bahwa nilai Significant semua 

indikator pada masing – masing 

variabel yaitu pemahaman konsep 

dasar akuntansi aset, liabilitas, dan 

ekuitas memiliki nilai signifikansi < 

0,05 dan nilai Pearson Correlation 

(korelasi) pada setiap indikator pada 

masing – masing variabel > r tabel 

0,1816. Nilai r tabel dapat diperoleh 

dari degree of freedom (df) = n – 2, 

dimana hal ini n adalah jumlah 

sampel (n) = 117 dan besarnya df 

dapat dihitung 117 – 2 = 115 dengan 

df = 115 dan alpha = 0,05 didapat r 

tabel = 0,1816. Dapat dikatakan 

bahwa semua pertanyaan dari masing 

– masing variabel adalah valid. Hal 

ini mengandung arti bahwa semua 

indikator mampu mengkonstruk 

variabel penelitian. 

Uji reliabilitas data 

Uji reliabilitas digunakan 

untuk menguji sejauh mana 

pertanyaan yang ada dalam kuesioner 

dapat dijawab oleh responden secara 

konsisten, apabila jawaban dari 

responden tersebut jika diolah dua 

kali dengan alat uji yang sama 

menghasilkan hasil yang sama. 

Kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika memiliki nilai alpha 

Cronbach > 0,70. Hasil pengujian 

menggunakan program SPSS adalah 

sebagai berikut: 

TABEL 4 

 Hasil uju reliabilitas 

 

 Berdasarkan tabel 4 di atas 

menunjukkan bahwa semua variabel 

mempunyai nilai Cronbach Alpha 

yang lebih besar dari 0,70 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

 semua konsep pengukur variabel-

variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini reliabel dan layak 

digunakan sebagai alat ukur dalam 

pengumpulan data 

 

2. Uji kruskall wallis 

Uji beda Kruskal Wallis 

digunakan untuk mengetahui 

perbedaan pemahaman tentang 

(Assets), kewajiban (Liabilities) dan 

modal (Equity) antara mahasiswa 

yang berlatar belakang sekolah dari 

SMA jurusan IPA, SMA jurusan IPS 

dan SMK Akuntansi. Hasil uji beda 

Kruskal Wallis dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Pemahaman Konsep 

Dasar Aset 

0,709 

Pemahaman Konsep 

Dasar Liabilitas 

0,714 

Pemahaman Konsep 

Dasar Ekuitas 

0,752 
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TABEL 5  

Hasil uji kruskall wallis 

Berdasarkan tabel hasil uji 

Kruskal Wallis di atas pada variabel 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

(aset) diperoleh nilai Chi-Square 

sebesar 1,263 yang lebih kecil dari 

nilai Chi Square tabel (5,9915) dan 

diketahui nilai sig. 2 tailed sebesar 

0,532 yang lebih besar dari 0,05 

sehingga H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pemahaman konsep dasar 

akuntansi (aset) antar mahasiswa 

yang berasal dari SMA jurusan IPA, 

SMA jurusan IPS dan SMK jurusan 

Akuntansi. Pada variabel 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

(aset) mean rank tertinggi adalah 

pada mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPA yaitu sebesar 

62,74, pada peringkat kedua dimiliki 

mahasiswa yang berasal dari SMK 

jurusan Akuntansi yaitu 58,18 dan di 

peringkat terakhir dimiliki 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPS dengan mean rank 

sebesar 54,85. 

Pada variabel pemahaman 

konsep dasar akuntansi (liabilitas) 

diperoleh nilai Chi-Square sebesar 

0,455 yang lebih kecil dari nilai Chi 

Square tabel (5,9915) dan diketahui 

nilai sig. 2 tailed sebesar 0,796 yang 

lebih besar dari 0,05 sehingga H2 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan pemahaman 

konsep dasar akuntansi (liabilitas) 

antar mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPA, SMA jurusan IPS 

dan SMK jurusan Akuntansi. Pada 

variabel pemahaman konsep dasar 

akuntansi (liabilitas) mean rank 

tertinggi adalah pada mahasiswa 

yang berasal dari SMK jurusan 

Akuntansi yaitu sebesar 60,70, pada 

peringkat kedua dimiliki mahasiswa 

yang berasal dari SMA jurusan IPA 

yaitu 60,47 dan di peringkat terakhir 

dimiliki mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPS dengan mean rank 

sebesar 56,13. 

Pada variabel pemahaman 

konsep dasar akuntansi (ekuitas) 

diperoleh nilai Chi-Square sebesar 

13,837 yang lebih besar dari nilai 

Chi Square tabel (5,9915) dan 

diketahui nilai sig. 2 tailed sebesar 

Variabel 
Pendidikan 

Terakhir 
n Mean Rank 

Kruskal Wallis test 

Keterangan Chi 

square 

Sig. (2-

tailed) 

Asset 

SMA IPA 40 62,74 

1,263 0,532 H1 ditolak SMA IPS 41 54,85 

SMK Akuntansi 36 58,18 

Liabilitas  

SMA IPA 40 60,47 

0,455 0,796 H2 ditolak SMA IPS 41 56,13 

SMK Akuntansi 36 60,70 

Ekuitas  

SMA IPA 40 64,72 

13,837 0,003 H3 diterima SMA IPS 41 53,63 

SMK Akuntansi 36 56,14 
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0,003 yang lebih kecil dari 0,05 

sehingga 

 H3 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pemahaman konsep dasar 

akuntansi (ekuitas) antar mahasiswa 

yang berasal dari SMA jurusan IPA, 

SMA jurusan IPS dan SMK jurusan 

Akuntansi. Pada variabel 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

(ekuitas) mean rank tertinggi adalah 

pada mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPA yaitu sebesar 

64,72, pada peringkat kedua dimiliki 

mahasiswa yang berasal dari SMK 

jurusan Akuntansi yaitu 56,14 dan di 

peringkat terakhir dimiliki 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPS dengan mean rank 

sebesar 53,63. 

Pembahasan Perbedaan 

pemahaman mengenai konsep 

dasar akuntansi aset mahasiswa 

yang berasal dari SMA jurusan 

IPA, SMA jurusan IPS dan SMK 

jurusan Akuntansi 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada variabel pemahaman 

konsep dasar akuntansi (aset) 

diperoleh nilai Chi-Square sebesar 

1,263 yang lebih kecil dari nilai Chi 

Square tabel (5,9915) dan diketahui 

nilai sig. 2 tailed sebesar 0,532 yang 

lebih besar dari 0,05 sehingga H1 

ditolak. Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tidak 

terdapat perbedaan pemahaman 

konsep dasar akuntansi (aset) antar 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPA, SMA jurusan IPS dan 

SMK jurusan Akuntansi. Hal 

tersebut dikarenakan pemahaman 

pendidikan yang didapat sewaktu di 

pendidikan menengah berbeda 

dengan pendidikan akuntansi yang 

akan didapat di bangku perkuliahan 

sehingga pada saat memasuki dunia 

perkuliahan mahasiswa akan 

memperoleh konsep pembelajaran 

yang baru dan lebih spesifik. Jika 

dilihat perbedaan dari sisi 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

asset yang diajarkan pada saat 

sekolah hanya berfokus pada hal-hal 

mendasar seperti jenis-jenis asset dan 

jurnal sederhana hal tersebut 

dikarenakan mata pelajaran 

akuntansi sendiri tergabung menjadi 

satu dengan mata pelajaran ekonomi 

sehingga tidak terfokus pada 

akuntansi saja. Hasil penelitian 

tersebut didukung oleh penelitian 

Budi dan Nurainun (2012); Sari 

(2012); Mursalin dan Edduar (2015); 

Dian (2017) yang menyatakan tidak 

terdapat perbedaan tingkat 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

berdasarkan asal sekolah. 

Pembahasan Perbedaan 

pemahaman mengenai konsep 

dasar akuntansi liabilitas 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPA, SMA jurusan IPS 

dan SMK jurusan Akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada variabel pemahaman 

konsep dasar akuntansi (liabilitas) 

diperoleh nilai Chi-Square sebesar 

0,455 yang lebih kecil dari nilai Chi 

Square tabel (5,9915) dan diketahui 

nilai sig. 2 tailed sebesar 0,796 yang 

lebih besar dari 0,05 sehingga H2 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan pemahaman 

konsep dasar akuntansi (liabilitas) 

antar mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPA, SMA jurusan IPS 

dan SMK jurusan Akuntansi. Sama 
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seperti pemahaman konsep dasar 

akuntansi asset, konsep dasar 

liabilitas yang diajarkan dibangku 

sekolah hanya hal-hal yang sangat 

mendasar karena harus terbagi 

dengan materi ekonomi lainnya. 

Selain itu, terdapat faktor internal 

seperti IQ maupun eksternal seperti 

lingkungan belajar yang dapat 

mempengaruhi tingkat pemahaman 

seseorang terkait konsep dasar 

akuntansi. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh penelitian Budi dan 

Nurainun (2012); Sari (2012); 

Mursalin dan Edduar (2015); Dian 

(2017) yang menyatakan tidak 

terdapat perbedaan tingkat 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

berdasarkan asal sekolah 

Perbedaan pemahaman mengenai 

konsep dasar akuntansi ekuitas 

mahasiswa yang berasal dari SMA 

jurusan IPA, SMA jurusan IPS 

dan SMK jurusan Akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada variabel pemahaman 

konsep dasar akuntansi (ekuitas) 

diperoleh nilai Chi-Square sebesar 

13,837 yang lebih besar dari nilai 

Chi Square tabel (5,9915) dan 

diketahui nilai sig. 2 tailed sebesar 

0,003 yang lebih kecil dari 0,05 

sehingga H3 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pemahaman konsep dasar 

akuntansi (ekuitas) antar mahasiswa 

yang berasal dari SMA jurusan IPA, 

SMA jurusan IPS dan SMK jurusan 

Akuntansi. Pemahaman tertinggi 

pada konsep dasar akuntansi 

(ekuitas) dimiliki oleh mahasiswa 

yang berasal dari SMA jurusan IPA 

sebesar 64,72, pada peringkat kedua 

dimiliki mahasiswa yang berasal dari 

SMK jurusan Akuntansi sebesar 

56,14 dan di peringkat terakhir 

dimiliki mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPS dengan mean rank 

sebesar 53,63. Hal tersebut 

dikarenakan mahasiswa yang berasal 

dari sekolah jurusan IPA dalam 

penelitian ini memiliki tingkat 

kecerdasan yang lebih baik dari 

mahasiswa yang berasal dari jurusan 

SMA IPS atau SMK Akuntansi 

sehingga walaupun pada saat sekolah 

hanya mendapatkan sedikit 

pengetahuan terkait konsep dasar 

akuntansi khususnya ekuitas namun 

pada saat kuliah mahasiswa pada 

jurusan SMA IPA dapat mempelajari 

dengan sangat baik terkait dengan 

konsep dasar akuntansi. 

Terdapat faktor-faktor lain 

yang menyebabkan mengapa 

pemahaman konsep dasar akuntansi 

mahasiswa yang berasal dari jurusan 

SMK Akuntansi dan SMA IPS tidak 

lebih baik dari jurusan SMA IPA 

yaitu karena ketidak seriusan dalam 

mengisi kuisioner yang telah 

dibagikan, kemampuan mengingat, 

kecerdasan intelektual, lingkungan 

eksternal yang dapat mempengaruhi 

rajin belajarnya mahasiswa, atau 

bahkan memang tidak memahami 

memahami konsep dasar akuntansi 

ekuitas. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh penelitian Elma 

(2011); Brinthon dkk (2014); M 

Cholid (2014); Intantri dkk (2016); 

Sarwenda (2016) dan Eko (2017) 

yang menyatakan terdapat perbedaan 

tingkat pemahaman konsep dasar 

akuntansi berdasarkan asal sekolah. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan bukti apakah ada 
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perbedaan pemahaman terhadap 

konsep dasar akuntansi dari 

mahasiswa/i yang berasal dari 

sekolah menengah atas yang berasal 

dari jurusan SMA IPA, SMA IPS, 

dan SMK Akuntansi. Berdasarkan 

hasil dari uji statistik yang telah 

dilakukan oleh penulis maka dapat 

hasilkan bukti terkait pengujian 

hipotesis, yaitu sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan 

pemahaman konsep dasar 

akuntansi (aset) antar 

mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPA, SMA jurusan 

IPS dan SMK jurusan 

Akuntansi. Hal tersebut 

dikarenakan pemahaman 

pendidikan yang didapat 

sewaktu di pendidikan 

menengah berbeda dengan 

pendidikan akuntansi yang akan 

didapat di bangku perkuliahan 

sehingga pada saat memasuki 

dunia perkuliahan mahasiswa 

akan memperoleh konsep 

pembelajaran yang baru dan 

lebih spesifik. 

2. Tidak terdapat perbedaan 

pemahaman konsep dasar 

akuntansi (liabilitas) antar 

mahasiswa yang berasal dari 

SMA jurusan IPA, SMA jurusan 

IPS dan SMK jurusan 

Akuntansi. Sama seperti 

pemahaman konsep dasar 

akuntansi asset, konsep dasar 

liabilitas yang diajarkan 

dibangku sekolah hanya hal-hal 

yang sangat mendasar karena 

harus terbagi dengan materi 

ekonomi lainnya. 

3. Terdapat perbedaan pemahaman 

konsep dasar akuntansi (ekuitas) 

antar mahasiswa yang berasal 

dari SMA jurusan IPA, SMA 

jurusan IPS dan SMK jurusan 

Akuntansi. Hal tersebut 

dikarenakan mahasiswa yang 

berasal dari sekolah jurusan IPA 

dalam penelitian ini memiliki 

tingkat kecerdasan yang lebih 

baik dari mahasiswa yang 

berasal dari jurusan SMA IPS 

atau SMK Akuntansi sehingga 

walaupun pada saat sekolah 

hanya mendapatkan sedikit 

pengetahuan terkait konsep 

dasar akuntansi khususnya 

ekuitas namun pada saat kuliah 

mahasiswa pada jurusan SMA 

IPA dapat mempelajari dengan 

sangat baik terkait dengan 

konsep dasar akuntansi. 

KETERBATASAN  

Dalam melakukan penelitian ini 

terdapat beberapa keterbatasan,  

diantaranya: 

1. Terdapat 3 kuisioner yang 

harus dikeluarkan (outlier) 

karena tidak sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan.  

2. Penelitian ini seharusnya 

menyebarkan kuisioner 

secara langsung kepada 

responden namun 

dikarenakan saat ini telah 

terjadi bencana pandemic 

Covid-19 maka penyebaran 

kuisioner diganti dengan 

menggunakan google form 

dan disebarkan via online. 

SARAN 

Berdarkan hasil penelitian penulis 

mengusulkan saran-saran yang 

sekiranya bermanfaat untuk pihak-



 

17 
 

pihak yang terkait dalam penelitian 

yaitu : 

1. Agar sekiranya dosen yang 

mengajar bisa ditambahkan lagi 

jam belajarnya  dalam 

penyampaian materi dan 

menambah latihan soal mengenai 

seluruh konsep dasar akuntansi 

yaitu konsep kewajiban 

(liabilities), Aset, dan terutama 

terhadap konsep modal ( equity). 

sehingga dapat menghasilkan 

pemahaman yang sama terhadap 

konsep dasar akuntansi pada 

seluruh mahasiswa. Baik 

mahasiswa yang latar belakang 

sekolah SMA jusrusan IPA, SMK 

jurusan Akuntansi, dan SMA 

jurusan IPS 

 Adapun saran bagi peneliti 

selanjutnya yaitu : 

1. Peneliti selanjutnya 

diharapkan menambah 

jumlah indicator seperti 

kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, gaya 

belajar, motivasi dan lainnya 

dalam meneliti tingkat 

pemahaman mahasiswa 

akuntansi terhadap konsep 

dasar akuntansi.  

2. Peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menambah 

jumlah responden dengan 

memperluas wilayah 

penelitian sehingga dapat 

menambah jumlah responden 

yang akan diteliti. 

3.  Peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat 

memberikan hadiah untuk 

menarik minat responden 

dalam mengisi kuisioner 

dengan baik dan benar. 
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