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Abstrak 
 

Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan 
Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi  terhadap etika penyusunan laporan keuangan pada kota 
Pontianak yang terdiri dari Disclosure, Cost and Benefit, Responsibility, dan  Misstate. Analisis yang 
dilakukan dalam penelitian ini yaitu terdapat jawaban responden melalui  hasil kuesioner yang 
diolah. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebar kuesioner di 6 
kampus yaitu Universitas Tanjungpura Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Panca 
Bakti Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya 
Dharma Pontianak, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak. Data  dianalisis 
menggunakan alat analisis statistik yaitu  uji beda Mann Whitney dengan menggunakan bantuan 
program  SPSS 24. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk siginifikansi sebesar 0,007, sesuai 
dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji Beda Mann Whitney, jika nilai siginifikansi lebih 
kecil dari 5% maka hipotesis diterima yang berarti terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan 
Pendidik dengan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Ini 
menunjukkan bahwa Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan pendidik memiliki persepsi yang berbeda 
tentang etika penyusunan laporan keuangan. 
 
Kata kunci : Akuntan Pendidik, Mahasiswa Akuntansi, Disclosure, Cost and Benefit,   

 Responsibility, dan  Misstate. 
 

Latar Belakang 
Kemajuan ekonomi suatu perusahaan memacu para akuntan untuk melakukan tindakan 

persaingan yang cukup tajam dalam dunia bisnis. Semua perusahaan memiliki tujuan untuk 
memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, agar dapat memperluas jaringannya 
(Reski, 2013).  Diera Globalisasi  ini banyak sekali kasus-kasus  hukum bidang ekonomi  yang 
melibatkan manipulasi data. Skandal manipulasi data akuntansi ini tidak hanya terjadi di Amerika 
saja yang melibatkan  sejumlah perusahaan  besar seperti  Enron, Tyco, Global Crossing, Worldcom, 
tetapi manipulasi akuntansi  terjadi juga di Indonesia yang juga melibatkan perusahaan besar seperti 
Kimia Farma, Bank Lippo, dan Bank Century (Mufdholi, 2010). Terungkapnya kasus mark-up 
laporan keuangan PT. Kimia Farma oleh Overstated, yaitu adanya penggelembungan laba bersih 
tahunan senilai 32,668 milyar (karena laporan keuangan yang seharusnya 99,594 milyar ditulis 132 
milyar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor 
perusahaan tersebut ke pengadilan, meskipun  KAP tersebut berinisiatif memberikan laporan adanya 
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Pendidik dengan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Ini 
menunjukkan bahwa Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan pendidik memiliki persepsi yang berbeda 
tentang etika penyusunan laporan keuangan. 
 
Kata kunci : Akuntan Pendidik, Mahasiswa Akuntansi, Disclosure, Cost and Benefit,   

 Responsibility, dan  Misstate. 
 

Latar Belakang 
Kemajuan ekonomi suatu perusahaan memacu para akuntan untuk melakukan tindakan 

persaingan yang cukup tajam dalam dunia bisnis. Semua perusahaan memiliki tujuan untuk 
memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, agar dapat memperluas jaringannya 
(Reski, 2013).  Diera Globalisasi  ini banyak sekali kasus-kasus  hukum bidang ekonomi  yang 
melibatkan manipulasi data. Skandal manipulasi data akuntansi ini tidak hanya terjadi di Amerika 
saja yang melibatkan  sejumlah perusahaan  besar seperti  Enron, Tyco, Global Crossing, Worldcom, 
tetapi manipulasi akuntansi  terjadi juga di Indonesia yang juga melibatkan perusahaan besar seperti 
Kimia Farma, Bank Lippo, dan Bank Century (Mufdholi, 2010). Terungkapnya kasus mark-up 
laporan keuangan PT. Kimia Farma oleh Overstated, yaitu adanya penggelembungan laba bersih 
tahunan senilai 32,668 milyar (karena laporan keuangan yang seharusnya 99,594 milyar ditulis 132 
milyar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor 
perusahaan tersebut ke pengadilan, meskipun  KAP tersebut berinisiatif memberikan laporan adanya 
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PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP AKUNTANSI 

 

Ira Grania Mustika 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep akuntansi 

antara mahasiswa akuntansi reguler dan PPAPK di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Tanjungpura. Penelitian ini menggunakan kuisioner yang disebarkan langsung 

kepada 158 mahasiswa aktif prodi akuntansi program regular dan PPAPK yang berada di semester 3 

hingga semester 7 tahun akademik 2019/2020. Responden adalah mahasiswa aktif yang sudah lulus 

mata kuliah pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan menengah pertama. Metode analisis data 

dalam pengujian ini menggunakan uji Mann-Whitney. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

tidak tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa program studi 

akuntansi regular dan mahasiswa PPAPK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. 

 

Kata Kunci : Konsep, Akuntansi, Mahasiswa 

 

Pendahuluan 

Konsep dasar akuntansi adalah salah satu pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh seorang 

mahasiswa akuntansi. Pengetahuan ini akan digunakan untuk  membangun informasi akuntansi. Konsep 

dasar akuntansi dibutuhkan untuk mempelajari pengolahan data keuangan suatu entitas atau perusahaan 

sehingga pengolahan data keuangan bisa berjalan dengan baik. Konsep dasar akuntansi merupakan 

landasan yang berlaku umum mencakup kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji 

informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Pemahaman terhadap konsep dasar 

akuntansi ini sangat penting untuk menghindari kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat 

mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan 

keputusan.  

Konsep dasar akuntansi dipelajari  sebagai topik awal di mata kuliah pengantar akuntansi yang 

wajib diampuh oleh mahasiswa program studi akuntansi. Output yang diharapkan adalah  agar 

mahasiswa dapat memahami konsep dasar akuntansi secara baik sebelum masuk ke topik-topik bahasan 

berikutnya. Konsep dasar akuntansi kemudian dibahas lagi dalam bab-bab awal mata kuliah akuntansi 

keuangan menengah. Munawir (2014) menyebutkan ada 3 (tiga) materi pokok yang terdapat dalam 

konsep dasar akuntansi. Pertama, pemahaman tentang aktiva yaitu kekayaan perusahaan dan 

pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan (deffered charges) atau biaya yang masih harus 

dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Kedua, pemahaman kewajiban-kewajiban keuangan 

perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, yaitu kewajiban merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Ketiga, pemahaman modal yang merupakan hak atau 

https://www.jurnal.id/blog/2018-mengenal-lebih-dekat-8-konsep-dasar-akuntansi/
https://www.jurnal.id/blog/2018-mengenal-lebih-dekat-8-konsep-dasar-akuntansi/
https://www.jurnal.id/blog/2018-mengenal-lebih-dekat-8-konsep-dasar-akuntansi/
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bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), 

surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh 

kewajibannya. 

Pemahaman terhadap konsep dasar akan memudahkan mahasiswa dalam memahami topic-topik 

akuntansi lanjutan yang akan dibahas dalam mata kuliah akuntansi selanjutnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi yang berasal dari program studi yang 

sama tetapi berbeda waktu kuliahnya yaitu program studi regular dan program percepatan angka 

partisipasi kasar (PPAPK). Penelitian ini mencoba membandingkan apakah terdapat perbedaan 

pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa regular yang kuliah di pagi dan mahasiswa 

PPAPK yang kuliah di siang atau di  malam hari. Pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi akan 

bermanfaat pagi pengelola program studi untuk mengambil kebijakan terkait dengan aktivitas 

pembelajaran di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. 

 

Telaah Literatur 

Definisi Pemahaman  

Murshell (2007) menyatakan pemahaman isi pelajaran yang bermakna bagi anak dapat dicapai 

bila pengajaran mengutamakan pemahaman, wawasan (insight), bukan hafalan dan latihan. Sudjana 

(1992:24) menjelaskan pemahaman peserta didik dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu (1) tingkat 

terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, 

mengartikan prinsip-prinsip, (2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan 

bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan (3) tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi 

yaitu pemahaman ektrapolasi.  (Benyamin, 1975: 89) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

pemahaman siswa adalah siswa mengerti yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-hal 

yang lain.  

 

Konsep Dasar Akuntansi 

Suwardjono (1999) menjelaskan bahwa konsep dasar merupakan asumsi-asumsi yang harus 

dipegang mahasiswa sebagai basis penalaran untuk memahami mengapa bentuk dan isi laporan 

keuangan seperti yang mereka jumpai dalam praktik. Walaupun digunakan konsep dasar sebagai basis 

penalaran dan pengembangan sistem, konsep dasar yang dikenalkan tentunya hanya konsep dasar yang 

benar-benar mempunyai pengaruh terhadap bagaimana laporan keuangan dapat tersusun seperti yang 

sekarang dikenal. Dua konsep yang sangat penting dan harus dikenalkan kepada mahasiswa adalah 

konsep dasar kesatuan usaha (business entity concept) dan konsep dasar perioda (period concept). 

 

Pengetahuan Akuntansi 

Menurut Suwardjono (2005) pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian 

yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai 
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suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Akuntansi sebagai objek pengetahuan di 

perguruan tinggi, akademisi memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang praktek dan 

teori. Bidang praktek berkepentingan dengan masalah bagaimana praktek dijalankan sesuai dengan 

prinsip akuntansi. Bidang teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, dan argumen yang 

dianggap melandasi praktek akuntansi yang semuanya dicakup dalam suatu pengetahuan yang disebut 

teori akuntansi. Pembelajaran akuntansi berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

sikap rasional, teliti, jujur, dan bertanggungjawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, 

pengikhtisaran transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan dan penafsiran perusahaan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.  

 

Model Penelitian 

Model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah: 

Ha : terdapat perbedaan pemahaman konsep akuntansi antara mahasiswa prodi ak regular dan 

mahasiswa ak PPAPK 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan data pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar akuntansi. Pemahaman ini akan 

diukur dengan menggunakan skala lickert. Konsep dasar yang menjadi pembanding pemahaman 

mahasiswa adalah konsep dasar akuntansi mencakup konsep business entity, period concept, continuity 

activity, measured consideration, effort and accomplishment, verifiable, objectives, and evidence 

concept.     

Pemahaman 

Mahasiswa Prodi 

Ak Reguler 

Pemahaman 

Mahasiswa Ak 

PPAPK  

Konsep Dasar 

Akuntansi 
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Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi kelas Reguler A dan Mahasiswa 

PPAPK kelas Sore dan Malam yang minimal berada di semester 3 dan sudah lulus mata kuliah 

Pengantar Akuntansi dan Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pengambilan sampel dilakukan secara acak 

dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 158 orang, terdiri atas 66 

mahasiswa reguler A dan 92 mahasiswa PPAPK. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yang berasal dari jawaban responden atas kuisioner yang dibagikan. Sumber data berasal dari 

kuisioner yang telah dibagikan dan diisi oleh mahasiswa prodi akuntansi regular A dan PPAPK kelas 

sore dan malam. Mahasiswa yang menjadi responden diminta untuk mengisi kuesioner. Ada 25 

pernyataan yang diajukan dan mengandung konsep business entity, period concept, continuity activity, 

measured consideration, effort and accomplishment, verifiable, objectives, and evidence concept.  

Mereka diminta untuk memberikan penilaian dengan menggunakan skala lickert 1 – 5 sesuai dengan 

pernyataan tersebut. Pernyataan disusun dengan menggunakan kasus-kasus yang ada di buku 

Accounting dan Intermediate Accounting.   

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 

statistik yaitu uji hipotesis. Tahap pertama analisis data ialah melakukan uji validitas dan realibilitas dan 

pada tahap kedua melakukan uji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Tahap-tahap dalam melakukan pengujian data yaitu: 1) Validitas alat pengukur dilakukan 

dengan mengkorelasikan antar skor yang diperoleh masing-masing item pernyataan dengan korelasi 

rata-rata. Jika rhitung > rtabel berarti (butir soal) valid dan sebaliknya. Jika rhitung < rtabel berarti (butir 

soal) tidak valid. 2) Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat 

digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik 

cronbach alpha. Dimana suatu instrument dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan 

atau alpha sebesar: (a) <0,6 tidak reliabel, (b) 0,6-0,7 acceptable, (c) 0,7-0,8 baik, dan (d) >0,8 sangat 

baik (Sekaran, 2010:171). 3) Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Kriteria yang 

digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan P > 0,05 , maka dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal (Ghozali, 

2015:30). 4) Pengujian hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney. Prosedur statistik ini untuk menguji 

2 group kasus yaitu mahasiswa akuntansi program regular A dan mahasiswa akuntansi PPAPK kelas 

sore dan malam dengan satu variable yang sama yaitu pemahaman akan konsep dasar.    

 

Hasil dan Pembahasan 

Jumlah responden adalah 158 orang, terdiri atas 66 mahasiswa reguler A dan 92 mahasiswa 

PPAPK.  Mereka diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri atas 25 pernyataan. Dari hasil 

pengolahan data program SPSS menunjukan hasil uji validitas untuk 25 pernyataan tersebut valid pada 

taraf lebih dari 5% yang artinya semua item bisa dijadikan alat ukur yang valid dalam analisis 

selanjutnya. Pengujian  reliabilitas  terhadap  item- item pernyataan konsep dasar akuntansi  

mengggunakan metode   Cronbach Alpha. Hasil  keseluruhan uji  reliabilitas untuk 25 pernyataan 

menunjukkan nilai 0,871 yang berarti semua item  pernyataan berkriteria tinggi,  sehingga dapat 

digunakan dalam analisis selanjutnya. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan Uji 
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Kolmogorov – Smirnov. Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 

0,05.  Hasil pengolahan tabel untuk pengujian normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,174. 

Nilai signifikan tersebut  berada di atas nilai 0,05 (0,174 > 0,05 )  maka dapat dikatakan bahwa data 

pernyataan berdistribusi normal.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan   uji data dua sampel independen yaitu 

prosedur statistik   untuk    membandingkan    dua group  kasus   dalam   satu  variabel    untuk 

mengetahui apakah  terdapat  perbedaan pemahaman tentang  konsep dasar akuntansi antara mahasiswa 

regular A dan PPAPK. Hasil uji Mann Whitney U-Test adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil Uji Mann-Whitney U-Test 

Program Studi 
Jumlah 

Responden 
Mean Rank 

Asymp. 

Sig. (2 

tailed) 

Akuntansi Reguler A 66 83,16 
0,394 

Akuntansi PPAPK  92 76,88 

                 Sumber : data olahan, 2019 

Hasil uji Mann-Whitney test menunjukkan nilai mean rank untuk akuntansi regular A sebesar 

83,16 dan akuntansi PPAK sebesar 76,88. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa 

akuntansi regular A untuk konsep dasar akuntansi lebih baik daripada mahasiswa akuntansi PPAPK. 

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar 

akuntansi antara mahasiswa akuntansi regular A dan akuntansi PPAPK menunjukkan nilai asymp.sig. (2 

tailed) sebesar 0,394 dan lebih besar dari 5%. Ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, artinya tidak 

terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa regular A dan PPAPK.  

 

Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep 

dasar akuntansi antara mahasiswa regular dan PPAPK. Pemikiran di awal penelitian yang menunjukkan 

bahwa pemahaman ini akan berbeda karena jam kuliah akan mempengaruhi penyerapan materi  konsep 

dasar akuntansi. Mahasiswa PPAPK menempuh kuliah mulai pukul 14.00 – 18.00 WIB untuk kelas sore 

dan 18.30 – 22.15 WIB untuk kelas malam. Perbedaan jam kuliah berdampak pada psikologis 

mahasiswa saat mengikuti perkuliahan. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah di pagi hari akan lebih 

mudah menyerap materi dibandingkan dengan siang atau malam hari. 

Syah (2009:145) menjelaskan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang 

mahasiswa dalam belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal atau faktor psikologis  

adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri yang meliputi; intelegensi yaitu 

kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan 

cara yang tepat. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang mencakup lingkungan sosial kampus seperti 

para dosen, staf administrasi, dan teman-teman yang dapat mempengaruhi semangat belajar seorang 

mahasiswa. Para dosen yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik, rajin membaca dan 

berdiskusi  dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar mahasiswa.    
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Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Implikasi Penelitian yang Akan Datang 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai asymp.sig. (2 tailed) sebesar 0,394 dan lebih besar dari 

5%, artinya tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa 

regular A dan PPAPK sehingga Ha ditolak dan Ho diterima.   

2. Hasil uji Mann-Whitney test menunjukkan nilai mean rank untuk akuntansi regular A sebesar 

83,16 dan akuntansi PPAK sebesar 76,88. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa 

akuntansi regular A untuk konsep dasar akuntansi lebih baik daripada mahasiswa akuntansi 

PPAPK. 

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki keterbatasan sebagai berikut. 

1. Pernyataan kuesioner disusun berdasarkan kasus yang terdapat pada buku Pengantar Akuntansi 

dan Akuntansi Keuangan Menengah 1. Penggunaan bahasa bisa saja bermakna ambigu karena 

merupakan hasil terjemahan dari buku asli yang menggunakan bahasa Inggris. 

2. Mahasiswa yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan kesiapan mereka untuk menjawab 

pernyataan yang diajukan membuat jawaban tidak maksimal dan terkesan hanya sekedar asal 

jawab.  

Implikasi untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut. 

1. Mengoreksi kembali pernyataan yang diajukan agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa 

responden. 

2. Memilih waktu yang lebih senggang sehingga kuesioner dapat diisi secara maksimal oleh 

mahasiswa responden. 

3. Responden sebaiknya difokuskan pada mahasiswa semester akhir.  
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