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Abstrak- Kemampuan menganalisis adalah keahlian wajib yang 

harus dimiliki professional bisnis. Sayangnya penelitian-
penelitian terdahulu telah menemukan adanya mathematical 

anxiety yang menghambat terwujudnya keahlian kuantitatif 
mahasiswa akuntansi. Namun demikian, pada dasarnya 

keterbatasan tersebut dapat dijembatani dengan tersedianya 
akuntansi berbasis komputer. Tantangan selanjutnya adalah 

bagaimana mendesain pembelajaran agar mahasiswa dapat 
menyerap akuntansi berbasis komputer tersebut untuk 

menunjang kompetensi profesionalnya. Dengan metode quasi-
eksperimen, studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

komunitas belajar terhadap akseptasi akuntansi berbasis 
komputer. Akseptasi tersebut diukur -dengan variabel-variabel 

perceived usefulness, perceived ease of use, perceived 
enjoyment, dan reuse intention. Responden terdiri dari 207 

mahasiswa strata-1 akuntansi dimana 86 diantaranya terlibat 
dalam komunitas belajar sementara 121 lainnya tidak terlibat 

dengan komunitas. Hasil analisis one-way ANOVA 
menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam komunitas 

belajar memiliki akseptasi akuntansi berbasis komputer yang 
lebih baik.  

 
  

Kata kunci : Belajar, Kemampuan Mahasiswa, Komputer 
Akuntansi 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan akuntansi dalam bisnis adalah keahlian 
yang tidak mungkin ditinggalkan oleh professional bisnis. 
Pengembangan keahlian kuantitatif telah menjadi 
persyaratan kunci dalam kurikulum sarjana akuntansi 

hampir di seluruh dunia (Warwick dan Howard, 2016; 
Nguyen dkk, 2016). Bahkan, Sebagian besar badan 
akreditasi manajemen dan bisnis seperti Association to 

Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), the 
Association of MBAs (AMBA), dan Chartered Institute of 
Personnel and Development (CIPD) memiliki ekspektasi 

yang besar pada sarjana ataupun master bisnis untuk 
memiliki keahlian dalam analisis data kuantitatif dan 
interpretasi data (Nguyen dkk, 2016). Namun demikian 

studi terdahulu mengidentifikasi adanya mathematical 
anxiety pada mahasiswa sarjana akuntansi yang tentunya 
menghambat studi kuantitatif (Onwuegbuzie 2000; 

Williams et al. 2008; Warwick dan Howard, 2016). 

Pada dasarnya perkembangan teknologi telah mampu 

mereduksi pengorbanan dalam menganalisis data dengan 
bantuan software analisis data. Sagala dkk. (2017) 
mengindikasikan bahwa penggunaan alat analisis akuntansi 

berbasis computer dapat mereduksi beban kerja saat 
menganalisis data dan menstimuli intensi penggunaan 
kembali alat analisis tersebut. Kemudahan yang 

didapatkan dengan bantuan computer-based accounting 
justru dapat mentransformasi anxiety yang sebelumnya 
dirasakan mahasiswa menjadi enjoyment bahkan intensi 

menggunakan kembali.Walaupun, jika seseorang enggan 
menerima penggunaan TI maka anxiety yang dimilikinya 
akan berlanjut menjadi perilaku stress (Effiyanti dan 

Sagala, 2018). Dengan demikian, kemudahan yang 
ditawarkan TI dalam mengoperasionalkan analisis 
akuntansi memberikan dua peluang baru sekaligus, yakni 

akseptasi mahasiswa terhadap analisis akuntansi dan 
akseptasi mahasiswa terhadap TI.  

 
Fungsi pokok lembaga Pendidikan Tinggi adalah 

untuk memfasilitasi pertumbuhan intelektual 
mahasiswaagar memiliki kompetensi yang memadai 
(Fogarty, dkk. 2015).Karenanya program akuntansi harus 

bisa menggeser aktivitas belajar yang sebelumnya 
menitikberatkan pemahaman pada pengetahuan teknis 
dengan kegiatan belajar yang tradisional menjadi suatu 

proses yang mewadahi mahasiswa untuk 
mengembangkan sendiri pemahamannya mengenai 
prinsip-prinsip dan konsep yang menyokong praktik 

akuntansi dan bisnis (Flood dan Wilson, 2008). Untuk 
mencapai profil lulusan yang mahir dalam analisis 
akuntansi dan interpretasinya, proses pembelajaran yang 

sudah ada perlu ditingkatkan kualitasnya baik secara 
formal maupun informal. Pembelajaran analisis akuntansi 
pada dasarnya telah didapatkan di dalam kelas dengan 

pembelajaran formal. Namun demikian pengintegerasian 
TI dalam pembelajaran akuntansi (akuntansi berbasis 
komputer) tidak selalu didapatkan mahasiswa secara 

komprehensif di dalam kelas. Alasan tidak 
terintegerasinya akuntansi berbasis komputer secara 
komprehensif di kelas selalu berkaitan dengan 
keterbatasan waktu di dalam kelas. Untuk menyokong 

kualitas proses pembelajaran di kelas, mahasiswa perlu 
memperkuat ilmunya diluar kelas melalui penyelesaian 
tugas-tugas, projek, analisis sintesis, dan berbagai 
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aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut dapat dilakukan 

secara individu, kelompok formal yang dibentuk dosen, 
maupun informal secara sukarela ataupun difasilitasi 
kampus. Berkaitan dengan hal tersebut Cavanagh dkk 

(1998) dan Nguyen dkk (2016) menawarkan bahwa 
sekolah sebaiknya dipandang sebagai sebuah komunitas 
daripada organisasi formal. Di dalam komunitas 

mahasiswa dapat berperilaku dan belajar sesuai 
konsekuensi dari budaya dan lingkungan belajarnya yang 
dinamis yang mendesak mahasiswa untuk hidup dan 

bekerja dengan produktif (Fullan, 1993; Sergiovanni, 
1993; Nguyen dkk, 2016).  

Mahasiswa akuntansi di kota medan pada dasarnya 

telah memiliki komunitas belajarnya sendiri, seperti 
accounting club, accounting students community, 
Economics and Business students community, dan 
sebagainya. Karenanya, komunitas belajar pada penelitian 

ini  terbentuk secara sukarela. Hanya saja peninjauan 
komunitas tersebut terkait akseptasi akuntansi berbasis 
TI dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 

instruksi kepada mahasiswa untuk berdiskusi lebih lanjut 
didalam komunitas setelah mendapatkan pembelejaran 
akuntansi di kelas. Dalam aktivitas tersebut mahasiswa 

dengan sendirinya menjadi tutor sebaya dan secara 
alamiah terjadi pertukaran pengetahuan (Sharing 
Knowledge) dan pengembangan diri di dalam komunitas. 

Penelitian ini beguna dalam mengembangkan paradigma 
belajar yang kaku di dalam kelas. Riset ini mampu 
memberi rekomendasi bagi pengambil kebijakan di 

perguruan tinggi untuk mengelola komunitas-komunitas 
belajar mahasiswa dengan memberdayakan kompetensi 
yang ada di dalam diri mahasiswa itu sendiri.Sehingga 

kampus nantinya dapat dengan sengaja mengelola 
kegiatan dan program non-kelas yang menawarkan 
bantuan kepada mahasiswa akuntansi untuk 

memperdalam kemampuan kognitifnya sekaligus 
memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan 
diri melalui dinamika komunitas tersebut (Kaenzig & 

Keller, 2011).  
 

B. Rumusan Masalah 
 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Apakah komunitas belajar berpengaruh terhadap 

kemampuan berkomputer mahasiswa akuntansi 

2. Apakah komunitas belajar berpengaruh terhadap 
kinerja akademik mahasiswa pada mata kuliah 
computer akuntansi 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah komunitas belajar 

berpengaruh terhadap kemampuan berkomputer 
mahasiswa akuntansi 

2. Untuk mengetahui apakah komunitas belajar 

berpengaruh terhadap kinerja akademik mahasiswa 
pada mata kuliah computer akuntansi 
 

D. Kajian Pustaka 
Penerimaan Sistem Informasi 

Konsep keberterimaan SI telah lama 

dikembangkan dan pengujian validitasnya telah dilakukan 
berulang-ulang oleh banyak peneliti. Model yang paling 
umum digunakan dalam menguji keberterimaan system 

informasi adalah Technology Acceptance Model (TAM) 
milik Davis (1989) dan Davis dkk, (1989). TAM dibangun 
oleh Davis (1989) untuk menjelaskan perilaku 
penggunaan komputer (Huet al., 1999). Pada dasarnya 

TAM dibangun berdasarkan Theory of Reasoned Action 
(Fishben dan Ajzen, 1977) dan Theory of Planned 
Behavior (Ajzen, 1985). Teori tersebut ditawarkan untuk 

menjelaskan bahwa individu melakukan tindakan tertentu 
ataupun intensi atas tindakan tertentu berdasarkan alasan 
dan rencana tertentu. Secara garis besar alasan dipilihnya 

suatu tindakan dapat terbentuk melalui norma subjektif 
(eksternal) dan perilaku (internal). Sementara selanjutnya 
Ajzen (1985) melengkapi model tersebut dengan belief 

(Internal) yang dipandang dapat mengandalikan perilaku 
manusia. Dalam TAM (Davis, 1989; Davis dkk., 1989) 
mengadopsi kedua model tersebut dan melekatkan belief 

dengan kognitif yang dimiliki pengguna TI. Belief dibangun 
berdasarkan kemampuan kognitif individu yang membuat 
individu menjadi rasional dalam pengambilan keputusan. 

Dalam hal ini persepsi keberterimaan teknologi dibangun 
Davis (1989) dan Davis dkk. (1989) untuk mengukur 
kualitas suatu teknologi informasi sehingga teknologi 

tersebut patut diterima dan diadopsi. Sementara pada 
studi ini persepsi keberterimaan digunakan untuk 
mengukur kognitif berkomputer yang pada model TAM 

digunakan sebagai asumsi. Sementara kualitas TI justru 
digunakan sebagai asumsi. Hal ini dapat dilakukan karena 
aplikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah aplikasi 
yang sangat berterima umum di berbagai organisasi. 

Sehingga asumsi pada studi ini adalah aspek yang nyata. 
Penggunaan TAM sebagai proksi kemampuan 
berkomputer sebelumnya telah digunakan oleh Effiyanti 

dan Sagala (2018) dalam memprediksi perilaku 
technostress pada end-user computing dan menunjukkan 
kesesuaian model yang baik. 

Selanjutnya, di banyak kesempatan keberteriman 
teknologi mengakibatkan beban kerja seseorang 
tereduksi dengan baik (Effiyanti dan Sagala, 2018). Beban 

kerja yang sebelumnya menjadi tekanan pekerjaan justru 
dapat menghasilkan kenyamanan dalam bekerja. 
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Kenyamanan-kenyamanan tersebut pada akhirnya dapat 

mengakibatkan seseorang merasa puas bahkan larut 
dalam pekerjaannya. Beberapa studi terdahulu telah 
membuktikan bahwa attitude toward IS dapat memicu 

kepuasan pengguna. Sementara, kepuasan adalah faktor 
penting yang menentukan behavioral intention pada SI 
(Igbaria dan Tan, 1997). Variasi-variasi persepsi akan 

kegunaan, kemudahan, dan kenikmatan penggunaan baik 
secara langsung maupun tidak langsung pada dasarnya 
akan menghasilkan loyalitas pengguna terhadap suatu 

system informasi (Wang, 2007; Zhou et al., 2012). Maka 
dari itu, studi ini menggunakan variable reuse intention 
untuk meninjau loyalitas pengguna. Variable tersebut 

berguna untuk menambah keyakinan akan terserapnya 
akuntansi berbasis computer pada mahasiswa akuntansi. 

 
 

Komunitas Belajar 
Pada sektor bisnis komunitas belajar dibentuk 

dalam Komunitas Praktisi (Community of Practice-CoP). 

CoP merupakan sebuah kelompok yang diisi oleh 
individu-individu (praktisi) yang memiliki ketertarikan 
yang sama dan mengambil tempat untuk berbagi, 

berpartisipasi dan membangun persahabatan (Dalkir, 
2005). Dengan demikian dalam CoP diharapkan terjadi 
proses knowledge sharing terkait dengan pekerjaan 

mereka, masalah dan hambatan yang mereka alami, yang 
berujung pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah 
tersebut akan berupa penciptaan pengetahuan baru 

untuk mengatasi masalah praktis dalam bekerja sehingga 
akan berkontribusi dalam melakukan inovasi (Nonaka 
dan Taekuchi, 1995; Dalkir, 2005). Dalkir (2005) 

menjelaskan awalnya konsep ini memang berdiri secara 
tidak formal, karena CoP merupakan komunitas kecil 
yang terbentuk secara tidak sengaja setelah karyawan-

karyawan perusahaan pulang bekerja. Lama-kelamaan 
pihak manajemen perusahaan menyadari bahwa konsep 
ini dapat berkontribusi bagi perusahaan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Maka seiring dengan 
perkembangannya, beberapa perusahaan tetap menjaga 
komunitas ini pada kondisi nonformal, dan beberapa 
perusahaan mulai memformalkannya.Sehingga 

perusahaan-perusahaan yang menyadari ini mulai 
memfasilitasi dan memberikan wadah pada CoP tersebut. 

Lebih lanjut Dalkir (2005) juga menjelaskan bahwa 

CoP ini pada akhirnya dibentuk karena alasan bisnis, 
sehingga keberadaan CoP harus berkontribusi pada 
keunggulan kompetitif perusahaan atau terciptanya 

inovasi yang pada gilirannya akanmenghasilkan 
peningkatan profit. Nonaka dan Taekuchi (1995) 
menggambarkan perusahaan-perusahaan di Jepang 

sebagai Knowledge Creating Company. Hal tersebut 
dilakukan karena perusahaan-perusahaan Jepang 

membentuk komunitas-komunitas seperti CoP untuk 

perbaikan proses produksi mereka dan penciptaan 
pengetahuan untuk mencapai keunggulan 
kompetitifnya.Mereka melalui proses yang perlahan dan 

berkesinambungan untuk mencapai posisi seperti 
sekarang. Proses pembentukan komunitas paktis dikelola 
untuk memfasilitasi knowledge sharing sebagai dasar 

evaluasi dan hasilnya direalisasikan dengan perbaikan 
kecil secara berkelanjutan.Perusahaan-perusahaan Jepang 
juga merangkul pemasok dalam grup CoP perusahaan 

untuk medapatkan pengetahuan eksternal yang dapat 
menjadi dongkrak (laverage) bagi keunggulan kompetitif 
dan ivovasi dalam perusahaan. Dengan demikian mereka 

telah memperkuat dan membangun rantai nilainya 
sendiri. 

Dalam konteks kegiatan belajar mengajar konsep 
tersebut dapat diserap untuk menunjang kinerja 

akademik mahasiswa. Konsep tersebut dapat 
memberikan mahasiswa kesempatan untuk 
mengembangkan pemahamannya secara praktis maupun 

konsep yang disokong oleh prinsip-prinsip maupun teori-
teori yang telah di sampaikan di kelas. CoP di kalangan 
mahasiswa dapat menstimulus pertukaran pengetahuan 

diantara mahasiswa yang memiliki kemahiran 
berkomputer dengan mahasiswa yang belum ahli 
menggunakan computer. Pertukaran pengetahuan akan 

mepersempit kesenjangan pengetahuan diantara kedua 
kelompok mahasiswa tersebut. Sehingga mahasiswa yang 
belum mahir menggunakan computer, setelah secara aktif 

berbagi pengetahuan akan memiliki kemampuan 
berkomputer yang mendekati mahasiswa yang telah 
mahir berkomputer. Hal ini tentunya akan sangat 

membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
Sehingga dirumuskan hipotesis: 
1. Komunitas belajar berpengaruh terhadap 

kemampuan berkomputer mahasiswa akuntansi 
2. Komunitas belajar berpengaruh terhadap kinerja 

akademik mahasiswa pada mata kuliah computer 

akuntansi 
 

 
II. METODE PENELITIAN 

 
A. Desain dan Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

Metode deskriptif kualitatif.  Penelitian ini dilakukan pada 
mahasiswa di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis UMSU sebagai populasi. Sampel diambil 

dengan teknik penyampelan bertujuan. Hal ini dilakukan 
agar data yang didapatkan sesuai dengan tujuan 
penelitian. Karenanya sampel yang digunakan adalah 

mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah pengantar 
aplikasi komputer ataupun mata kuliah komputer 
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akuntansi. Unit analisis dalam riset ini adalah individu. 

Meskipun demikian hasil penelitian ini tetap dapat 
digeneralisasi untuk menerjemahkan kondisi populasi, 
karena setiap mahasiswa tetap akan melewati kedua mata 

kuliah tersebut dan kompetensi populasi terhadap 
kemampuan berkomputer diasumsikan sama. Dari kedua 
mata kuliah tersebut diambil sampel sebanyak dua kelas 

di masing-masing mata kuliah. Satu kelas di masing-
masing mata kuliah akan digunakan sebagai kelas 
eksperimen sementara satu kelas lainnya akan digunakan 

sebagai kelas kontrol. 
 
 

B. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 
 
Data untuk variabel kinerja akademik diukur 

melalui hasil ujian mid-semester dan ujian final yang akan 

dilalui responden. Untuk memperkuat hasil penelitian 
maka studi ini juga mengukur persepsi kegunaan dan 
persepsi kemudahan penggunaan komputer. Persepsi 

tersebut diukur sebagai proksi kemampuan berkomputer 
mahasiswa (Effiyanti dan Sagala, 2016). Instrument yang 
digunakan untuk mengukur kedua variabel tersebut 

diadaptasi dari Davis (1989) dan Davis dkk. (1989). 
Kemudian, untuk meninjau nilai pengaruh dari variabel 
komunitas belajar dalam penelitian ini dilakukan 

manipulasi eksperimen, dan selanjutnya dilakukan uji 
beda pada variabel kinerja akademik antara kelompok 
eksperimen dan kontrol. Eksperimen merupakan desain 

riset untuk menginvestigasi suatu fenomena dengan cara 
merekayasa keadaan atau kondisi lewat prosedur 
tertentu dan kemudian mengamati hasil perekayasaan 

tersebut serta menginterpretasinya (Nahartyo, 2012). 
 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Responden penelitian ini berada di rentang usia 

19-23 tahun. Rentang tersebut mewakili semua tingkat 
usia pada mahasiswa sarjana di Fakultas Ekonomi. 
Demografi sampel menunjukkan bahwa mayoritas 
responden adalah perempuan.Keadaan tersebut 

merepresentasikan komposisi mahasiswa Fakultas 
Ekonomi yang secara umum memang didominasi oleh 
perempuan.Begitupun keadaan ini tetap dapat 

menghindari bias gender terhadap hasil penelitian sampel 
pria dan wanita tetap terdistribusi baik di kelompok 
eksperimen maupun di kelompok kontrol.Selanjutnya 

dari data demografi sampel dapat diketahui bahwa jumlah 
responden kelompok eksperimen sebanyak 86 orang 
sementara pada kelompok kontrol sebanyak 121 orang 

dan angka tersebut telah memenuhi syarat untuk 
pengujian hipotesis eksperimen (Sekaran, 2013). Secara 

umum tujuan responden untuk menggunakan TI terbagi 

menjadi dua, yaitu penggunaan TI untuk pelaporan 
keuangan dan penggunaan TI untuk analisis data 
penelitian keuangan ataupun forecasting. Sebagian besar 

sampel mengaku bahwa mereka sering menggunakan TI 
tersebut, sementara hanya 1,9 % yang mengaku jarang 
menggunakan TI.  

 
 

Statistik Deskriptif 

 
Selanjutnya hasil uji statistik deskriptif yang 

ditampilkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa persepsi 

akseptasi TI yang dimiliki kelompok eksperimen yang 
terproksi dari empat variabel, yaitu: Perceived 
Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment, 
dan Reuse Intentin, menunjukkan angka rerata yang lebih 

tinggi dibandingkan persepsi akseptasi TI yang dimiliki 
oleh kelompok kontrol.Meskipun pada masing-masing 
kelompok terdapat mahasiswa yang memiliki skor 

maksimal dan minimal yang sama, namun demikian 
mahasiswa yang memiliki persepsi akseptasi TI yang tinggi 
mungkin saja didominasi oleh kelompok eksperimen. Hal 

tersebut terindikasi oleh nilai standar deviasi kelompok 
eksperimen yang relative tinggi. Begitupun untuk 
menjamin signifikansi perbedaan perlu dilakukan Uji One-

Way ANOVA. 
 
 

Tabel 1. Descriptives Statistic 

Vari

able 
Group N Min Max Mean 

Std. 

Dev. 

Std. 

Error 

PU Community 

Member 
86 

23.0

0 

30.0

0 
27.01 2.348 .253 

  Non-

Community 

Member 

12

1 

16.0

0 

30.0

0 
24.92 2.530 .230 

  Total 20

7 

16.0

0 

30.0

0 
25.79 2.658 .184 

PEU Community 

Member 
86 

15.0

0 

30.0

0 
24.04 3.453 .372 

  Non-

Community 

Member 

12

1 

15.0

0 

30.0

0 
22.76 3.016 .274 

  Total 20

7 

15.0

0 

30.0

0 
23.29 3.259 .226 

PE Community 

Member 
86 6.00 

25.0

0 
20.56 3.404 .367 

  Non-

Community 

Member 

12

1 

11.0

0 

25.0

0 
19.25 2.785 .253 

  Total 20

7 
6.00 

25.0

0 
19.80 3.118 .216 

RI Community 

Member 
86 3.00 

15.0

0 
12.05 2.192 .236 

  Non-

Community 

12

1 
3.00 

15.0

0 
10.72 2.085 .189 
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Member 

  Total 20

7 
3.00 

15.0

0 
11.28 2.224 .154 

 
 

Pengujian Hipotesis 
 

Hasil uji One-Way ANOVA diantara kedua 
kelompok tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara persepsi akseptasi TI 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Kesimpulan tersebut didapat dari angka sig. (p-value)  

dari hasil uji One-Way ANOVAberbantukan software SPSS 

21. Dengan acuan α = 5% maka titik kritis p-value berada 
di bawah <0,05. Angka p-value pada uji beda perceived 
usefulness menunjukkan angka 0,000 yang menunjukkan 
adanya perbedaan persepsi kegunaan secara signifikan 

pada mahasiswa yang terlibat dalam komunitas belajar 
dengan bandingannya pada mahasiswa yang tidak terlibat 
dengan komunitas belajar. Temuan ini mendukung 

Hipotesis  
Selanjutnya, uji ANOVA pada variabel perceived 

ease of use menghasilkan angka p-value sebesar 0,005. 
Temuan tersebut mengungkapkan bahwa perceived ease 

of use yang dimiliki mahasiswa yang terlibat pada 
komunitas berlajar berbeda secara signifikan 
dibandingkan mahasiswa yang tidak terlibat dengan 

komunitas belajar. Temuan tersebut mendukung 
hipotesi. Kemudian pada variabel perceived enjoyment 
pun ditemukan bahwa mahasiswa yang terlibat dengan 

komunitas belajar memiliki perbedaan yang signifikan 
dengan bandingannya mahasiswa yang tidak terlibat 
dengan komunitas belajar yang dibuktikan dengan angka 

p-value sebesar 0.003. Terakhir, pada persepsi reuse 
intention pun tampak angka p-value sebesar 0.000 yang 
menunjukkan bahwa persepsi reuse intention pada 

mahasiswa yang terlibat komunitas belajar berbeda 
secara signifikan dibandingkan mahasiswa yang tidak 
mengikuti komunitas belajar. Sehingga temuan tersebut 

mendukung hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dapat 
ditinjau pada tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil Uji ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

PU Between 

Groups 
218.749 1 218.749 36.242 .000 

Within 

Groups 
1237.319 205 6.036     

Total 1456.068 206       

PEU Between 

Groups 
83.161 1 83.161 8.095 .005 

Within 

Groups 
2105.864 205 10.273     

Total 2189.024 206       

PE Between 

Groups 
86.740 1 86.740 9.280 .003 

Within 

Groups 
1916.139 205 9.347     

Total 2002.879 206       

RI Between 

Groups 
89.039 1 89.039 19.612 .000 

Within 

Groups 
930.709 205 4.540     

Total 1019.749 206       

 

 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh 

komunitas belajar terhadap akseptasi TI mahasiswa 

program sarjana akuntansi. Penelitian ini penting karena 
era digital mendesak professional bisnis untuk bekerja 
dengan teknologi informasi. Manusia harus bis menyerap 

TI untuk dapat terus memiliki keunggulan kompetitif. 
Salah satu upaya untuk mempersiapkan keahlian tersebut 
adalah dengan pembelajaran baik formal maupun 

informal. Sayangnya, proses pembelajaran di kelas hanya 
sampai pada pemberian pengetahuan dan bukannya 
penanaman pemahaman analisis kritis dalam penggunaan 

TI dalam pelaksanaan akuntansi. Oleh karena itu, 
penelitian ini memilih mahasiswa yang tergabung dalam 
komunitas belajar sebagai subjek penelitian untuk melihat 
dampak dinamikan belajar yang dialami mahasiswa 

melalui komunitas belajar pada akseptasi TI. 
Akseptasi TI pada penelitian ini merupakan 

variable terikat yang di pengaruhi oleh komunitas sebagai 

variable bebas. Komunitas belajar diketahui telah 
membawa dampak positif terhadap anggota komunitas. 
Dampak positif tersebut terwujud pada aktualisasi materi 

yang didapat dikelas dalam komunitas belajar. Mahasiswa 
dapat dengan leluasa mengaplikasikan materi yang 
didapat di kelas dan bertanya ataupun berpendapat 

secara lebih leluasa dengan rekan sejawatnya di dalam 
komunitas. Berbagai perdebatan, argument, analisis, 
sintesis, kerja sama tim, dan dinamika kelompok lainnya 

akan terjadi secara alamiah di dalam komunitas dan 
memicu munculnya perkembangan pengetahuan yang 
pada gilirannya membuat mahasiswa lebih menikmati 

penggunaan TI dalam aktivitas hariannya sebagai calon 
akuntan. Temuan tersebut memperkuat penelitian-
penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komunitas 

belajar dapat berperan sebagai pelengkap kemampuan 
awal anggota komunitas ataupun berperan untuk 
memperdalam materi pembelajaran tertentu (Gougeon 

et.al, 2017; Mtika dan Kistler, 2017). Studi lainnya secara 
lebih detil mengungkapkan bahwa komunitas akan 
memberi dampak yang positif apabila interaksi antar 
anggotanya terlaksana dengan baik dan komunitas 

mempunyai tujuan yang jelas sebagai dasar pelaksanaan 
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komunitas belajar tersebut (Dholakia,et.al, 2004; Sasao, 

et.al, 2016), dalam hal ini knowledge sharing merupakan 
salah satu kunci komunitas agar dapat bersaing secara 
kompetitif (Al-Hawamdeh, 2003; Navimipour dan 

Charband, 2016). Mengacu pada temuan tersebut maka 
studi lanjutan 

 

 
IV. KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 
penelitian ini adalah; Hasil peneitian menunjukkan 
komunitas belajar memiliki hubungan kausal yang 

signifikan terhadap akseptasi TI mahasiswa.Keutamaan 
yang terjadi dalam komunitas belajar ini adalah proses 
berbagi pengetahuan yang dialami mahasiswa dalam 
penyelenggaraan komunitas belajar. Sehingga terjadi 

proses pengembangan pengetahuan dari dinamika 
komunitas itu sendiri.Proses pemberdayaan tersebut 
mampu memindahkan kelebihan salahsatu anggota 

komunitas pada anggota komunitas yang lain dan 
mentransformasi kelemahan menjadi kelebihan anggota 
komunitas. Sejalan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu, kepercayaan anggota dan nilai yang terdapat 
dalam komunitas akan mempengaruhi perspektif anggota 
komunitas yang lain dan meningkatkan keberhasilan 

pemberdayaan komunitas (Crawford, et.al, 2016; Hunt, 
1998; Keeler , et.al, 2017; Rizanet al., 2012). 
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