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Abstrak –Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh antara kompetensi dosen dan fasilitas 

belajar terhadap pemahaman matakuliah pelaporan dan 
laporan keuangan dengan internal locus of control sebagai 

variabel moderasi. 
Jenis penelitian ini adalah asosiatif dan deskriptif 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Politeknik 
Unggul LP3M Medan. Tekhnik pengambilan sampel 
menggunakan sampel jenuh. Data penelitian ini adalah data 

primer yang dikumpulkan dengan metode angket, yaitu 
mengirimkan daftar pertanyaan kepada seluruh mahasiswa 

semester III dan data sekunder sebagai data pendukung. 
Metode pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda, uji hipotesis, koefisien determinasi dan 
Moderated Regression Analysis (MRA). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 
kompetensi dosen berpengaruh terhadap pemahaman 

matakuliah pelaporan dan laporan keuangan, (2) fasilitas 
belajar berpengaruh terhadap pemahaman matakuliah 

pelaporan dan laporan keuangan. (3) kompetensi dosen dan 
fasilitas belajar berpengaruh secara bersama sama terhadap 

pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. (4) 
internal locus of control memoderasi kompetensi dosen dan 

fasilitas belajar terhadap pemahaman matakuliah pelaporan 
dan laporan keuangan. 

 Adapun saran dari peneliti adalah bagi peneliti 
selanjutnya agar memperhatikan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa dan 
memperluas populasi penelitian. 

 
Kata Kunci : Kompetensi dosen,   Fasilitas belajar,   

locus of control dan pemahaman 
 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam dunia kerja saat ini semakin ketat 
akibat adanya globalisasi. Pendidikan tinggi yang menghasilkan 

lulusan dalam bidang akuntansi saat ini dituntut untuk tidak 
hanya menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan di 

bidang akademik, tetapi juga mempunyai kemampuan yang 
bersifat teknis analisis dalam bidang humanistic skill dan 

professional skill sehingga mempunyai nilai tambah dalam 
bersaing di dunia kerja, Fakhrur Arifin Nasution (2009) 

Pada Jenjang Pendidikan tinggi khususnya jurusan akuntansi 
dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pemahaman ilmu 

akuntansi, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. 
Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang 
mempersiapkan laporan mengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi unit usaha (Pirmatua, 2014 :2). Dalam pembelajaran ini 
mahasiswa tidak lepas dari tuntutan untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran. Kompetensi 
tersebut diwujudkan melalui hasil belajar. Salah satu cara 

untuk mencapai kompetensi tersebut adalah dengan 
memahami konsep yang ada didalamnya. 

Penelitian ini mengarah lebih spesifik pada kemampuan 
mahasiswa dalam matakuliah Pelaporan dan Laporan 

Keuangan. Berdasarkan fenomena tingkat kelulusan uji tes 
kompetensi laporan keuangan. Untuk mengembangkan 

kualitas lulusan Program Studi Akuntansi Politeknik Unggul 
LP3M Medan membuat kebijakan bahwa setiap mahasiswa 
Akuntansi wajib mengikuti tes kompetensi pelaporan dan 

laporan keuangan. Ujian tes kompetensi Pelaporan dan 
laporan keuangan dilaksanakan setelah mahasiswa menempuh 

matakuliah Pelaporan dan laporan keuangan baik teori 
maupun praktek 

Dalam penyampaian mata kuliah pelaporan dan laporan 
keuangan, dosen diharapkan mampu menyajikan materi-materi 

dengan jelas, salah satunya dengan mengembangkan 
kompetensi mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dicapai dengan maksimal dan agar anggapan mahasiswa yang 
keliru tersebut dapat ditepis. Untuk mendukung hal tersebut, 

maka diperlukan media pembelajaran seperti buku paket. 
Selain media cetak, dosen pengampu juga menggunakan media 

berbasis komputer yaitu penyampaian materi yang disajikan 
melalui LCD. Dosen berupaya untuk menampilkan rangsangan 

(stimulus) yang dapat diproses dengan berbagai indera.  Hal 
tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Azhar Arsyad 

(2007:9) dalam Dwi dan Jenny (2013) semakin banyak alat 
indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah 

informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut 
dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. 

Diharapkan dosen lebih mudah dalam menyampaikan materi 
kuliah, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menerima 

dan menyerap dengan baik pesan-pesan dari materi yang 
disampaikan. 

Pengendalian diri mahasiswa Politeknik Unggul LP3M 
Medan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari sikap mahasiswa 

yang sering terlambat masuk kelas, padahal kegiatan belajar 
sudah dimulai. Mahasiswa lebih cenderung bermain handpone 

ketika belajar berlangsung dan kebiasaan tidak mengerjakan 
tugas yang diberikan dosen. Pengaruh positif antara internal 

LOC dengan pencapaian prestasi orang adalah merupakan 
keyakinan bahwa apa yang terjadi pada dirinya, kegagalan-

kegagalan ataupun keberhasilan-keberhasilannya dikarenakan 
oleh pengaruh dirinya sendiri. Sementara Indri Kartika dan 

Profita Wijayanti (2007) dalam Fadjar H dan Rispantyo (2014)  
menyatakan bahwa internal locus of control akan cenderung 

lebih sukses dalam karir daripada external locus of control. 
Individu dengan internal LOC cenderung bekerja lebih baik, dan 
rata-rata kemalasan yang lebih rendah dibanding individu 

dengan lokus kendali eksternal. 
 

B. Rumusan Masalah 
Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah kompetensi dosen berpengaruh terhadap 

pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan keuangan? 
2.  Apakah fasilitas belajar berpengaruh terhadap pemahaman 

matakuliah pelaporan dan laporan keuangan? 
3. Apakah kompetensi dosen dan fasilitas belajar 

berpengaruh terhadap pemahaman matakuliah pelaporan 
dan laporan keuangan? 

4. Apakah internal locus of control dapat memoderasi 
kompetensi dosen dan fasilitas belajar terhadap 

pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan keuangan? 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui, menguji  dan menganalisis: 

1. Pengaruh kompetensi dosen terhadap matakuliah 
pelaporan dan laporan keuangan 

2. Pengaruh fasilitas belajar terhadap matakuliah pelaporan 
dan laporan keuangan 

3. Pengaruh kompetensi dosen dan fasilitas belajar 
terhadap matakuliah pelaporan dan laporan keuangan  

4. Internal Locus of control memoderasi kompetensi dosen 

dan fasilitas belajar terhadap matakuliah pelaporan dan 
laporan keuangan 

 
Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Bagi Politeknik Unggul LP3M Medan 
Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan masukan dalam 

hal peningkatan kualistas mahasiswa khususnya program 
studi Akuntansi. 

2. Bagi Penulis 
Diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemahaman 
akuntansi yang baik dan sempurna. 

3. Bagi Pembaca 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

sumbangan ilmu akuntansi, dan dapat menjadi 
referensi untuk agenda penelitian yang akan datang 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan 
bagi penelitian selanjutnya mengenai masalah yang 

sama dimasa-masa yang akan datang. 
 

D. Keaslian Penelitian 
Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa 

penelitian terdahulu yang  mempunyai karakteristik yang 
relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam 

hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau 
metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan 

mengenai pengaruh kompetensi dosen, Fasilitas belajar 
terhadap tingkat pemahaman pengantar akuntansi dengan 

locus of control sebagai variabel moderasi.  Ada beberapa 
penelitian yang terkait dengan pemahaman akuntansi yaitu 

penelitian Dwi Budiyadi Jenny Sulistyawati (2013) meneliti 
tentang Pengaruh kompetensi dosen, self efficacy, locus of 

control, fasilitas pembelajaran terhadap tingkat pemahaman 
mahasiswa akuntansi. Variabel bebas dari Penelitian Dwi 

Budiyadi Jenny Sulistyawati (2013) yaitu kompetensi dosen, 
self efficacy, locus of control, fasilitas pembelajaran sedangkan 

variabel terikatnya tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dosen yang 
dipersepsikan mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan 

secara parsial terhadap tingkat pemahaman mahasiswa 
akuntansi di Kediri. Locus  of  control  tidak  berpengaruh  

signifikan  secara  parsial  terhadap  tingkat pemahaman  
mahasiswa  akuntansi  di  kediri  . Fasilitas pembelajaran tidak 

berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi di kediri. Kompetensi 
dosen yang dipersepsikan mahasiswa, self efficacy, locus of 

control, fasilitas pembelajaran berpengaruh positif dan 
signifikan secara simultan  terhadap  tingkat pemahaman  

mahasiswa  akuntansi di kediri.  
Penelitian Fadjar Harimurti Rispantyo (2014) 

meneliti tentang Internal locus of control sebagai moderasi pada 
pengaruh kompetensi dosen terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi 
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi 

Surakarta). Variabel bebas dari penelitian ini adalah 
kompetensi dosen, variabel terikat yaitu tingkat pemahaman 

akuntansi sedangkan variable pemoderasi locus of control. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dosen 

berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Locus of 
control memoderasi kompetensi dosen terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi. 
Penelitian ini merupakan reflika dari penelitian Fadjar 

Harimurti Rispantyo(2014). Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian Fadjar Harimurti Rispantyo,  peneliti menambahkan 
variabel bebas fasilitias belajar karena peneliti berpendapat 

bahwa kompetensi dosen yang baik dibarengi fasilitas belajar 
akan mendorong minat belajar dan internal locus of control 

mahasiswa akuntansi dalam memahamai matakuliah pelaporan 
dan laporan keuangan. Dari segi objek penelitian, peneliti 

sebelumnya yang menjadi responden mahasiswa prodi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi, sedangkan peneliti menguji pada 

mahasiswa DiplomaIII. 
E. Kajian Pustaka 

1) Pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan 
keuangan. 

Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), 
“pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap 

makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan 
dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau 

mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke 
bentuk yang lain”. 

Menurut Yusuf (2002: 4) Akuntansi adalah suatu 
proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan 

penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi. 
 Mahasiswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa 

yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, 
dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan untuk 

menghubungkan dengan hal-hal yang lain. Adapun pemahaman 
yang dimaksud pada penelitian ini adalah pemahaman 

mahasiswa pada matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. 
Penulis memilih matakuliah pelaporan dan laporan keuangan 

karena matakuliah ini adalah dasar dari ilmu pengantar 
akuntansi. Jika mahasiswa mempunyai pemahaman pengantar 

akuntansi maka akan mempermudah dalam memahami ilmu 
akuntansi selanjutnya, seperti akuntansi keuangan I, akuntansi 

keuangan 2 dan lain-lain.  
Laporan Keuangan (Financial Statement) merupakan 

hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari 
transaksi-transaksi keuangan selama perionde berjalan, 

Pirmatua (2014: 19) 
Menurut Warsono (2009: 2), komponen penting 

dalam mempelajari akuntansi dimulai dari tiga komponen, 
yaitu:  

1)  Input (masukan), berupa transaksi, yaitu peristiwa yang 
bersifat keuangan. 

2)  Proses sistematis, terdiri dari fungsi 

pengindentifikasian transaksi sampai dengan 
penyusunan informasi keuangan. Proses utama 

akuntansi yang spesifik adalah pencatatan yang terdiri 
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dari dua fungsi, yaitu penjurnalan dan 

pemindahbukuan.  
3)  Output (keluaran), berupa informasi keuangan. Salah 

satu output akuntansi adalah laporan keuangan yang 
terdiri dari laporan laba/rugi, laporan perubahan 

ekuitas, neraca dan laporan arus kas.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Pemahaman Akuntansi seseorang dapat dinilai dari tingkatan 
pengetahuan seseorang dalam memahami siklus akuntansi, 

meliputi pemahaman atas :  
1) Jurnal  

Transaksi dicatat pertama kali yang disebut Jurnal atau buku 
harian. Jurnal atau buku harian adalah suatu catatan kronologis 

dari transaksi entitas.  
2) Buku Besar  

Buku Besar merupakan buku utama pencatatan transaksi 
keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal 

akuntansi. Fungsi dari buku besar ini adalah sebagai dasar 
pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi.  

3) Peringkasan ke dalam Neraca Saldo  
Neraca Saldo merupakan kumpulan dari saldo-saldo yang ada 
pada setiap perkiraan di buku besar. Jumlah dari kolom debit 

dan kolom kredit harus sama, karena jika tidak sama, maka 
telah terjadi kesalahan pencatatan dari jurnal umum atau dari 

buku besar.  
4) Pembuatan ayat-ayat jurnal Penyesuaian  

Penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode 
untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan (akun) agar 

menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan 
laporan keuangan.  

5) Pembuatan Laporan Keuangan  
Laporan Keuangan merupakan catatan informasi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat 
digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. 

 
2) Kompetensi Dosen 

Kompetensi (Rastodio, 2009) adalah karakteristik dasar 
seseorang yang  berkaitan  dengan  kinerja  berkriteria  efektif  

dan  atau  unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu.  
Menurut Christiani (2013) dosen adalah salah satu komponen 

dalam proses belajar yang ikut berperan dalam usaha 
pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan dengan keilmuan yang dimilikinya serta dapat 
menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa dosen 
merupakan tenaga pendidik profesional yang menjadi 

komponen dalam proses pembelajaran agar dapat menjadikan 
anak didik menjadi orang yang cerdas dan menjadi sumber 

daya manusia yang potensial. 
Menurut Farida Sarimaya (2009: 17), kompetensi dosen 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan 

oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 
 

3) Fasilitas Belajar 
Menurut Y. B. Suparlan, Rahmat Wijoyopranoto dan S. 

Pardiman (1983:32) bahwa “Fasilitas adalah segala keperluan 
untuk memudahkan pelaksanaan atau kegiatan tcrtentu”. 

Sedangkan Menurut Suradji (1994 : 142) “Fasilitas dalam 
proses belajar mengajar antara lain alat peraga, ruang, waktu, 

kesempatan, tempat, alat-alat praktek, buku-buku dan 
perpustakaan”.  
Menurut Singgih D. Gunarsa (1990: 21) “Belajar adalah 

sesuatu perubahan yang relatif menetap dalam tingka 
Pengertian Fasilitas Belajar Menurut Suharsmi Arikunto 

(1996: 6) bahwa “Fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang 
dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu 

usaha. Yang dapat memudahkan dan memperlancar usaha ini 

dapat berupa benda-benda maupun uang. Jadi, dalam hal ini 
fasilitas dapat disamakan dengan  benda”. Jadi, yang dimaksud 

dengan fasilitas belajar adalah segala sesuatu (alat peraga, 
ruang/tempat, waktu, kesempatan, alat-alat praktek atau yang 

lain) yang memudahkän atau memperlancar pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar yang mengakibatkan perubahan diri 

seseorang dalam berfikir dan bertingkah laku. 
 

4). Internal Locus of Control) 

Locus of control mempelajari tentang prilaku dan 
penguatan nilai dalam situasi tertentu. Menurut Robbins 

(2007, hal 139), manyatakan bahwa locus of control adalah 
tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu 

nasib mereka sendiri. Demikian juga locus of control pada 
peserta pelatihan dianggap mempengaruhi besarnya 

kemampuan mentransfer keterampilan yang baru mereka 
pelajari. 

Locus of control merupakan kondisi bagaimana individu 
memandang perilaku diri  mereka sebagai hubungan mereka 
dengan orang lain serta lingkungannya. Menurut Hanurawan, 

(2010, hal 113), menyatakan kecendrungan orang untuk 
mencari sebab suatu peristiwa pada arah tertentu. Dapat 

dikategorikan kedalam locus of control internal dan eksternal.  
1) Locus of control internal 

Orang dengan locus  of control internal sangat  sesuai 
untuk menduduki jabatan yang membutuhkan inisiatif, 

inovasi, dan perilaku yang dimulai oleh diri sendiri  
2) Locusof control eksternal 

Orang dengan locus of control eksternal sangat sesuai 
dengan jabatan-jabatan yang membutuhkan pengarahan 

dari orang lain, seperti karyawan dan mekanik kelas 
bawah. 

 
 

F. Kerangka Berpikir 
Kompetensi dosen adalah kemampuan yang dimiliki 

dosen mencakup penguasaan, pengetahuan, keterampilan, nilai 
dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien 
agar dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas 

dan menjadi sumber daya manusia yang potensial. 
Untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang 

berkualitas dibutuhkan dosen-dosen yang sesungguhnya. 
Apabila semua dosen berkompeten dalam bidangnya, maka 

kualitas pembelajaran akan semakin baik. Kualitas 
pembelajaran yang semakin baik akan mendukung pada 

peningkatan pemahaman mahasiswa terutama dalam hal ini 
mata kuliah pelaporan dan laporan keuangan. Hal ini sesuai 

dengan beberapa hasil penelitian yang membuktikan bahwa 
kompetensi dosen berpengaruh terhadap pemahaman 

pengantar  akuntansi.  Dwi Budiyadi, Jenny dan Sulistyawati 
(2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi 

berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa. 
Sejalan dengan penelitian Fajar H (2014) dan Wening 

Estiningsih (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
pengaruh positif signifikan antara kompetensi dosen terhadap 

pemahaman mahasiswa akuntansi. 
Fasilitas  merupakan  segala  sesuatu  yang  

memudahkan  konsumen  dalam menggunakan jasa 
perusahaan tersebut. Fasilitas adalah sumberdaya fisik yang 
ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada 

konsumen (Tjiptono,1997). Sedangkan sarana dan prasarana 
menurut E. Mulyasa (2002:49) adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 
menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar 
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mengajar. Selain sarana pendidikan, juga terdapat prasarana 

pendidikan berperan penting dalam pendidikan, biasanya 
sarana dan prasarana pendidikan ini selalu berkaitan satu sama 

lainnya. Arti dari prasarana pendidikan menurut E.Mulyasa 
(2002:49) adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. 
Dalam penyampaian mata kuliah pelaporan dan 

laporan keuangan, dosen diharapkan mampu menyajikan 
materi-materi dengan jelas, salah satunya dengan 

mengembangkan kompetensi mengajar sehingga tujuan 
pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal dan agar 

anggapan mahasiswa yang keliru tersebut dapat ditepis. Untuk 
mendukung hal tersebut, maka diperlukan media pembelajaran 

seperti buku paket. Selain media cetak, dosen pengampu juga 
menggunakan media berbasis komputer yaitu penyampaian 

materi yang disajikan melalui LCD. Dosen berupaya untuk 
menampilkan rangsangan (stimulus) yang dapat diproses 

dengan berbagai indera. 
Dalam program studi akuntansi, mahasiswa akan 

diberi bekal mengenai penyusunan dan pemeriksaan laporan 
keuangan, dan analisis laporan keuangan. Dimana tujuan ini 
tidak akan tercapai bila mahasiswa tidak memahami materi-

materi akuntansi yang disebabkan oleh fasilitas yang kurang 
memadai ataupun karena dosen sebagai pihak yang 

mentransfer ilmu kurang memenuhi standar kualifikasi 
seorang pendidik pada perguruan tinggi.  

Pada penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil 
bahwa fasilitas belajar berpengaruh terhadap pemahaman 

akuntansi yaitu penelitian Ridaul, Trisno dan Hery (2013) yang 
menyatakan bahwa fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil 

belajar, hasil tersebut konsisten dengan penelitian Chrisman 
dan Hengky Pramusinto (2018) menyatakan bahwa fasilitas 

belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.  Dengan 
fasilitas yang mendukung mahasiswa akan merasa nyaman 

dalam proses belajar, sehingga materi yang disampaikan oleh 
dosen akan mudah dipahami mahasiswa. Hal ini berarti jika 

fasilitas belajar baik maka akan dapat meningkatkan 
pemahaman mahasiswa.  

Menurut Allen (2003, hal 293), menyatakan locus of 
control adalah tingkat sejauh mana seseorang mengharapkan 

bahwa penguatan atau hasil dari perilaku tergantung pada 
penilaian mereka sendiri atau karateristik pribadi. Bedasarkan 

beberapa pendapata ahli di atas maka penulis menyimpulkan 
locus of control adalah tingkat sejauh mana keyakinan individu 

terhadap sumber-sumber peristiwa terjadi dalam 
kehidupannya. 

Hasil penelitian Fadjar H (2014) menyatakan bahwa 
kompetensi dosen berpengaruh terhadap pemahaman 

akuntansi. Dan Locus of control  memoderasi kompetensi 
dosen terhadap pemahaman akuntansi. 

Locus of control  diidentifikasi sebagai faktor penguat 
dalam hubungan antara kompetensi dosen terhadap tingkat 

pemahaman pengantar akuntasi.  Locus of control mengubah 
paradigma/cara berpikir mahasiswa menjadi lebih kreatif, 

dapat memotivasi diri mahasiswa untuk lebih meningkatkan 
kemandiran, serta keyakinan atas kemampuan diri sendiri. 

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan kemampuan 
mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah pelaporan dan 

laporan keuangan, selain diperlukan dosen yang kompeten 
juga perlu didukung dengan locus of control mahasiswa. 

Interaksi antara kompetensi dosen, gaya mengajar dosen yang 
baik dengan locus of control yang semakin tinggi, akan semakin 
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mempelajari 

mata kuliah pelaporan dan laporan keuangan. 
Menurut Silalahi 2009:30-32 ada 2 aspek dalam locus of 

control yaitu aspek internal yang meliputi kemampuan, minat 
dan usaha. Menurut Oemar Hamalik dalam Suri (2013), 

belajar dengan minat akan mendorong siswa belajar lebih baik 

daripada belajar tanpa minat. Minat timbul apabila mahasiswa 
tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau 

merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan 
bermakna bagi dirinya. Jadi minat merupakan kecenderungan 

atau arah keinginan terhadap sesuatu untuk memenuhi 
dorongan hati, minat merupakan dorongan dari dalam diri 

yang mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu, 
merupakan dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan 

segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-
cita yang menjadi keinginannya.   

 Pada penelitian terdahulu, Agus Pitoyo,Riana Sitawati 
(2017) dengan judul  Pengaruh sarana prasarana pendidikan 

dan kecerdasan emosional (eq) terhadap tingkat pemahaman 
akuntansi mahasiswa dengan minat belajar sebagai variabel 

intervening (studi kasus mahasiswa amik jtc semarang 
angkatan 2012 - 2014), menemukan bahwa minat belajar 

mahasiswa tentang akuntansi berpengruh positif dalam 
memediasi hubungan sarana pendidikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa terbukti. Semakin tinggi 
minat belajar mahasiswa tentang akuntansi, maka akan 
meningkatkan pengaruh hubungan antara sarana pendidikan 

dengan tingkat pemahaman akuntansi. 
 Maka penulis menyimpulkan bahwa dengan minat 

belajar yang tinggi dan internal locus of control yang baik yang 
dimiliki mahaiswa maka akan dapat meningkatkan hubungan 

antara fasilitas belajar dengan tingkat pemahaman matakuliah 
pelaporan dan laporan keuangan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas 
maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai 

berikut: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 2.1. kerangka konseptual 
 

II. Metode Penelitian 
A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah asosiatif dan deskriptif  
kuantitatif . Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan 
antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal 
adalah hubungan yang bersifat sebab akitabt, yang terdiri dari 

variable independen (variable yang mempengaruhi) dan 
dependen (variabel yang mempengaruhi.  

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Politeknik Unggul LP3M 
Medan Jalan Iskandar Muda No. 3-CDEF Medan. Waktu 
penelitian yakni dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 

2018.  
 

C.  Populasi dan Sampel  

Kompetensi 

dosen  
Pemahaman 
matakuliah 

pelaporan dan 
laporan 

keuangan 

Fasilitas 

Belajar dosen  

Internal Locus of 

control 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Program Studi Akuntansi Politeknik Unggul LP3M Medan 
semester 3 dengan jumlah 112 mahasiswa. Dalam penelitian 

ini  seluruh populasi dijadikan sampel (sampling jenuh), hal ini 
dikarenakan jumlah populasi tidak terlalu besar. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara 
kuesioner yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mendistribusikan  kuesioner kepada responden. 
Pada penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada  responden 

untuk mengukur sikap responden terhadap setiap pernyataan 
yang akan diukur dengan Skala Likert 1-5, sebagai berikut:   

 

Skala Likert Bobot 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 
 

E. Teknik Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif  

Metode deskriptif ini merupakan metode yang 
bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih 

mendalam antara tiga variabel dengan cara mengamati aspek-
aspek tertentu secara spesifik untuk memperoleh data yang 
sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, 

dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih 
lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga 

data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. 
2. Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda bertujuan untuk 
memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel independen. Persamaan 
regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β 2X2 

Sebelum dilakukan regresi linier berganda maka 
terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik.   

Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi-
asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear 

berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). 
a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal (Imam, 2013: 105). Model regresi yang 
baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 
normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov 

Smirnov satu arah atau analisis garis. Dalam penelitian ini, 
uji normalitas data yang digunakan adalah dengan metode 

grafik yang ditunjukkan dengan residual terdistribusi 
secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke 

kanan atau ke kiri, titik-titik akan menyebar berhimpit di 
sekitar garis diagonal. Rumus yang digunakan adalah rumus 

Kolmogorov Smirnov (K-Z) sebagai berikut : 

SD

XX
  KS i   

(Sugiyono, 2012: 230) 

a. Uji Multikolinearitas 
Kolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang 

mendekati sempurna antar dua variabel bebas. Sedangkan 
multikoliniearitas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati 

sempurna antar lebih dua variabel bebas. Menurut Ghozali  
(2016, hal 103), mengatakan uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 
variabel-variabel ini tidak ortogonal. Cara mendeteksi adanya 

multikolinearitas adalah dengan mengamati nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Batas VIF adalah 10 dan 

nilai dari TOL adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan 
nilai TOL kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Bila 

ada variabel independen yang terkena multikolinearitas maka 
variabel tersebut harus dikeluarkan dari model penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan nilai TOL 
(Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor), karena 

merupakan salah satu cara untuk menguji multikolinieritas 
dalam model regresi adalah dengan melihat nilai TOL 

(Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor) dari masing 
masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut: VIF = 1/1-R2 
b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada variabel pada model 
regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian 
variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) 

maka disebut dengan homoskedastisitas. Menurtu Ghozali 
(2016, hal 134), mengatakan uji heterokedastisitas bertujuan 

menguji apakah model regresi terjadi kesamaan variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji 

heterokedastisitas dengan metode Glejser dilakukan dengan 
meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak 

residualnya Dalam hal ini, penulis menggunakan Uji 
heteroskedastisitas dengan metode Glejser.  

 
3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 
uji simultan dan uji parsial. 

a.    Uji Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 
Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika p value< 0,05 

maka Ha diterima dan jika p value> 0,05 maka Ha ditolak. Uji t 
dapat juga dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t 

tabel dengan ketentuan apabila t hitung > t tabel (α = 0,05) 
maka Ha diterima dan Ho ditolak, sedangkan apabila t hitung 

< t tabel (α = 0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Adapun 
rumus untuk menghitung uji t adalah sebagai berikut : 

2(rxy)-(1

2-nrxy 
 t 


  

(Sugiyono, 2012: 250)  

Keterangan :  
t   =  t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan 

dengan t tabel  
rt  =  Korelasi varsial yang ditentukan  

n  =  Jumlah sampel 
b.  Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel 

dependen (terikat) secara simultan. Kriteria pengujian yang 
digunakan adalah jika p value< 0,05 maka Ha diterima, dan jika 

p value> 0,05 maka Ha ditolak. Uji F dapat juga dilakukan 
dengan membandingkan F hitung dan F tabel yang dilakukan 

dengan ketentuan apabila F hitung > F tabel (α = 0,05) maka 
Ha diterima dan Ho ditolak, tetapi apabila F hitung < F tabel 

(α = 0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Adapun rumus 
untuk menghitung uji F adalah sebagai berikut : 
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1)k)/(nR(1

/KR
 fh 

2

2


  

(Sugiyono, 2012: 257) 

Keterangan :  
Fh  =  Tingkat Signifikan  

 R²  =  Koefisien korelasi bergandayang telah 
ditemukan  

 k  =  Jumlah variabel independen 
n   =  Jumlah anggota sampel 

 
 

4. Moderated Regression Analysis (MRA) 
Uji regresi moderasi menggunakan uji interaksi. Uji 

interaksi sering disebut dengan Moderated Regression 
Analysis (MRA). Moderated Regression Analysis (MRA) atau 

uji interaksi adalah aplikasi khusus regresi berganda linear 
dimana terdapat perkalian dua atau lebih variabel independen. 

Persamaan regresi moderasi untuk variabel moderating 
sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β 2 X2 + β3X1*Z + β4X1*Z+ e 

5. Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Pengujian koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi 
berkisar antara nol sampai satu. Nilai R2 yang semakin kecil 

mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas, bila R2 semakin besar mendekati 1 
menunjukkan bahwa variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen. 

 
III. Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil 
1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 
mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai 

maksimum, minimum, dan nilai rata-rata (mean), dari variabel 
kompetensi dosen, fasilitas belajar, internal locus of control dan 

pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. 

 

2. Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 
regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik distribusi datanya normal 
atau mendekati normal. Untuk mengetahuinya, penulis 

menggunakan analisis grafik yang terdiri dari Histogram dan 
Normal P-P Plot. 

 
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 21 (2018) 

Gambar IV.1 Histogram Uji Normalitas Pemahaman 
matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. 

Dari gambar IV.1 dapat dilihat hasil pengujian 
normalitas data pemahaman, kompetensi dosen, fasilitas 

belajar telah berdistribusi secara normal, dimana gambar 
histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki 

kecembungan seimbang di tengah. Demikian pula dengan hasil 
uji normalitas dengan menggunakan grafik P-P plot berikut ini: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                  Sumber: Hasil Pengolahan  
      

 
 

 
 

Gambar IV.2 P-P Plot Uji Normalitas Pemahaman 
matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. 

 
Gambar IV.2 menunjukkan hasil pengujian 

normalitas data dengan menggunakan gambar pp-plot yang 
terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal, hal ini 

mengindikasikan bahwa model regresi telah memenuhi 
asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data 

dalam model regresi ini cenderung normal. 
a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi 

yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau 
tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat 

korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas 
maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala 

multikoliniearitas.  
Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas 

atau tidak dapat dilihat dari nilai variance inflation factor 
(VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasi suatu variabel 

bebas terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013).  
Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kompetensi 

Dosen (X1) 

.870 1.149 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Kompetensi Dosen 

(X1) 

112 2.7931 4.1379 3.714901 .2961252 

Fasilitas Belajar (X2) 112 2.2917 4.1250 3.601190 .3268760 

Internal Locus of 
Control (Z) 

112 2.6111 4.1667 3.634921 .2848171 

Pemahaman (Y) 112 2.6667 4.6667 3.572421 .3947557 

Valid N (listwise) 112     



Medan, 30 November- 03 Desember 2018     APPPTMA KE- 8 

7 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)  

ISBN: 978-602-50710-9-6 

 

Fasilitas Belajar 
(X2) 

.870 1.149 

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel IV.9, nilai VIF 

dari variabel kompetensi dosen adalah 1,149 dan nilai VIF dari 
fasilitas belajar adalah 1,149. Karena masing-masing nilai VIF 

tidak lebih besar dari 10, maka tidak terdapat gejala 
multikolinearitas yang berat. Ini berarti bahwa data layak 

diteliti. 
 

b.  Uji Heteroskedastisitas 
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang memenuhi persyaratan adalah yang tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 

 
Gambar IV.3. Scatterplot Pemahaman Uji 
Heterokedastisitas 

 
Dari gambar IV.3 terlihat bahwa titik-titik yang dihasilkan 

menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau 
tren garis tertentu, yang menunjukkan sebaran data ada di 

sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan 
bahwa model regresi ini bebas dari masalah 

heteroskedastisitas, dengan kata lain variabel-variabel yang 
akan diuji dalam penelitian ini bersifat homokedastisitas. 

 
3. Regresi Linier Berganda  

Regresi adalah satu metode untuk menetukan 
hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-

variabel yang lain. Setelah data dilakukan uji asumsi klasik dan 
diperoleh data yang berdistribusi normal, liniearitas, tidak 

tejadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heterokedastitas, 
maka selanjutnya data dapat dianalisis dengan analisis regresi 

linear berganda. Tetapi sebelum dilakukan analisis regresi 
linier berganda, data diolah terlebih dahulu dengan Method of 

Successive Interval (MSI) untuk merubah  data  tersebut dari   
skala   ordinal   menjadi   skala   interval. Pengolahan data 
dengan menggunakan Method of Successive Interval (MSI) tersaji 

di lampiran.  
Setelah di peroleh hasil data berbentuk skala 

interval maka tahap selanjutnya data tersebut dapat di analisis 
regresi linier berganda. Adapun gunanya analisis regresi linier 

berganda untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel-
variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan 

hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 21.0, maka 
diperoleh hasil regresi yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.118 .409  -.289 .773 

Kompetensi 

Dosen (X1) 

.492 .103 .369 4.780 .000 

Fasilitas 

Belajar (X2) 

.517 .093 .428 5.539 .000 

a. Dependent Variable: Pemahaman (Y) 

 Dari hasil perhitungan SPSS pada tabel IV.10, maka 

diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 
Y = -0,118+0,369 X1+ 0,428X2 

4.  Uji Hipotesis 
Pengujian Hipotesis dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh antara variable penelitian baik secara parsial yang 
dilakukan dengan uji t maupun secara simultan yang dilakukan 

dengan uji f. 
Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing 

uji hipotesis: 
a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah 
variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan 

yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Untuk 
mengetahui ttabel digunakan untuk ketentuan df= n-k-1 pada 

level kesalahan 5% atau 0,05 dengan tingkat keyakinan 95% 
atau 0,95. 

 

b. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji 𝑭) 
Uji - F menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas dimasukkan dalam model, yang 
mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap 

variabel dependen. Untuk pengujiannya dilihat dari nilai (p 
value) yang terdapat pada tabel Anova nilai F dari output. 

Program aplikasi SPSS, dimana jika (p value) < 0,05 maka 

secara simultan keseluruhan variabel independen memiliki 
pengaruh secara bersama – sama pada tingkat signifikan 5%.  

5.Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui 

persentase besarnya pengaruh variabel independen dan 
variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien 

yang ditemukan. Koefisien ini disebut koefisien penentu, 
karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat 

dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel 
independen.  

Koefisien determinasi (𝑅2) merupakan suatu nilai (nilai 
proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan 
variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan 

regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas.  
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .746a .556 .535 .64444 

a. Predictors: (Constant), Z, X1Z, X1, X2, X2Z 
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6.Uji Signifikansi Moderasi (Uji Interaksi) 

Pengujian hipotesis kedua adalah analisis regresi 
moderasi (untuk variabel moderating). Uji regresi moderasi 

menggunakan uji interaksi. Uji interaksi sering disebut dengan 
Moderated Regression Analysis (MRA). Moderated Regression 

Analysis (MRA) atau uji interaksi adalah aplikasi khusus regresi 
berganda linear dimana terdapat perkalian dua atau lebih 

variabel independen.  
diperoleh persamaan moderasi uji interaksi sebagai berikut. 

Y = 0,077 +0,086 
X1+0,089X2+0,335X1Z+0,0253X2Z+0,288Z+e 

Diketahui nilai Sig. X1Z adalah 0.000 < 0.05. Hal ini 
berarti Internal locus of control signifikan memoderasi pengaruh 

kompetensi dosen terhadap pemahaman. Diketahui nilai Sig. 
X2Z  adalah 0.006 < 0.05. Hal ini berarti Internal locus of 

control signifikan memoderasi pengaruh fasilitas belajar 
terhadap pemahaman. 

Untuk mengetahui bahwa internal locus of control 
mampu memperkuat atau melemahkan hubungan kompetensi 

dosen dan fasilitas belajar dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Berdasarkan tabel IV.14  diketahui nilai R square 

sebesar 0,556  atau 55,6%. Dengan melihat hasil tersebut 

disimpulkan bahwa dengan adanya internal locus of control akan 
dapat memperkuat hubungan kompetensi dosen dan fasilitas 

belajar. 
 

B. Pembahasan 
Hasil penelitian ini adalah analisis mengenai hasil 

temuan penelitian terhadap kesesuaian teori, pendapat, 
maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil 

penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus 
dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Berikut ini hasil 

pembahasan dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu 
sebagai berikut: 

 

1. Pengaruh Kompetensi dosen terhadap 
matakuliah pelaporan dan laporan keuangan 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah 
dirumuskan diawal penelitian ini menyatakan bahwa 

kompetensi dosen berpengaruh terhadap pemahaman 
matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. Dari hasil analisis 

statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa Ha diterima. 
Hasil ini dibuktikan dengan hasil pengujian regresi bahwa nilai 

t hitung untuk variabel kompetensi dosen sebesar 4,780. Nilai 
tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,98.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa kompetensi dosen berpengaruh terhadap pemahaman 

matakuliah pelaporan dan laporan keuangan, yang berarti 
semakin baik kompetensi dosen akan mendorong mahasiswa 

untuk lebih giat dalam belajar, dan mahasiswa akan lebih 
semangat sehingga matakuliah yang diampu dosen dapat 

dengan mudah dipahami oleh mahasiswa. Keberhasilan dosen 
dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran mata kuliah 

akuntansi tidak terlepas dari kompetensi yang dimilikinya.  Hal 
ini sesuai dengan temuan Muzenda (2013), hasil penelitiannya 

terkait dengan kompetensi dosen menunjukkan bahwa 
pengetahuan subjek, mengajarkan keterampilan, kehadiran 

dosen dan sikap dosen memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi akademik mahasiswa. 
Berdasarkan persentase rata-rata jawaban 

responden tertinggi untuk kompetensi pedagogik berjumlah 
72 % menyatakan setuju. Kompetensi pedagogik yang dimiliki 

dosen sudah baik, tetapi masih banyak yang menyatakan 
kurang baik yaitu berjumlah 19 %. Untuk itu diharapkan dosen 

mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas. 
Dosen yang mampu mengelola kelas, menghidupkan suasana 

maka akan membuat mahasiswa antusias dan semangat dalam 
mengikuti  pembelajaran. Dosen juga harus mampu 

mengadakan evaluasi belajar mahasiswa,  materi mana yang 
sudah dipahami mahasiswa dan materi mana yang masih sulit 

dipahami oleh mahasiswa. Selain itu, dosen harus 
memperhatikan per-kembangan mahasiswa serta memahami     

dan     membantu mengembangkan potensi mereka. Serta 
dosen juga diharapkan mengembalikan tugas mahasiswa yang 

telah dikoreksi sebagai bahan masukan dan koreksi diri untuk 
mahasiswa. 

Berdasarkan persentase rata-rata jawaban 
responden terendah tedapat pada kompetensi sosial 
berjumlah 65 % menyatakan setuju. Kompetensi sosial yang 

dimiliki dosen sudah baik, tetapi masih banyak yang 
menyatakan kurang baik yaitu berjumlah 31 %. Dosen 

diharapkan mampu berinteraksi dengan mahasiswa, menerima 
kritik dan saran dari mahasiswa sebagai bahan masukan. 

Berkomunikasi lisan yang baik dengan mahasiswa dan juga 
menerapkan prinsip persaudaraan terhadap mahasiswa. 

Berdasarkan kompetensi profesional dosen, rata-
rata jawaban responden menyatakan sangat setuju berjumlah 

2 %, responden yang menyatakan setuju berjumlah 69% 
selebihnya responden menyatakan kurang setuju berjumlah 

28%, hal ini berarti kompetensi profesional dosen Politeknik 
Unggul LP3M Medan perlu ditingkatkan, dengan memperluas 

pengetahuan mengenai penguasaan materi perkuliahan secara 
luas dan mendalam, menguasai konsep keilmuan, mampu 

menjawab pertanyaan mahasiswa secara tepat, mampu 
menguasai tekhnologi multimedia dalam proses perkuliahan 

dan mampu memberikan contoh yang relevan dengan materi 
yang diajarkan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh 
gambaran bahwa tingkat kemampuan mahasiswa dalam 

mempelajari mata kuliah pelaporan dan laporan keuangan 
dapat dipengaruhi oleh kompetensi dosen. Prestasi mahasiswa 

dalam mempelajari mata kuliah pelaporan dan laporan 
keuangan akan semakin tinggi, apabila didukung dengan 

kompetensi dosen yang semakin tinggi. Peningkatan 
kompetensi dosen di jenjang perguruan tinggi merupakan 

tuntutan standar profesi yang harus dipenuhi, termasuk dalam 
hal ini tenaga dosen Politeknik Unggul LP3M Medan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Dwi dan Jenny (2013) yang menyimpulkan bahwa 

kompetensi dosen berpengaruh positif dan signifikan secara 
parsial terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Sementara itu 

Long, Ibrahim & Kowang (2013) menyatakan bahwa efektif 
atau tidak efektifnya mengajar berhubungan erat dengan 

kompetensi dosen. Dosen yang kompeten juga akan 
menciptakan kondisi kelas dan iklim yang kondusif untuk 

belajar mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa 
pengetahuan dosen adalah subjek yang berkontribusi paling 

besar untuk kepuasan mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan 
pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadjar H dan 
Rispantyo (2014) bahwa  kompetensi dosen secara signifikan 

berpengaruh langsung terhadap tingkat pemahaman akuntansi 
mahasiswa, semakin tinggi kompetensi dosen maka tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa juga akan semakin tinggi. Hal 

Model Summaryb 

Mod

el R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .658a .433 .423 .2998313 

a. Predictors: (Constant), Fasilitas Belajar (X2), Kompetensi 

Dosen (X1) 

b. Dependent Variable: Pemahaman (Y) 
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ini mengindikasikan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh 

dosen berperan dalam pemahaman mahasiswa. 
Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan kesesuaian antara hasil penelitian dengan 
penelitian terdahulu, yakni kompetensi dosen berpengaruh 

terhadap pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan 
keuangan. 

2. Pengaruh Fasilitas belajar  Terhadap 
Pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan 

keuangan 
Pada rumusan masalah penelitian yang kedua, 

dipertanyakan mengenai apakah fasilitas belajar berpengaruh 
terhadap pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan 

keuangan. Dari hasil analisis yang dilakukan dinyatakan bahwa 
fasilitas belajar berpengaruh terhadap pemahaman matakuliah 

pelaporan dan laporan keuangan. Hal ini dilihat dari nilai t 
hitung untuk variable fasilitas belajar sebesar 5,539 lebih besar 

dari nilai t tabel sebesar 1,98. Dengan demikian berarti Ha 
diterima dan Ho ditolak. 

Jika dilihat dari variabel fasilitas belajar dari segi 
indikator yang paling baik terdapat pada fasilitas aula, yang 
menyatakan setuju sebesar 71 % . Hal ini berarti, 39% 

mahasiswa memberi jawaban negatif atas fasilitas aula. Untuk 
itu, manajemen Politeknik Unggul LP3M Medan perlu 

memperhatikan pencahayaan, audio visual, AC, fisik meja dan 
kursi yang sudah baik serta ruangan yang bersih dan nyaman. 

Berdasarkan indikator laboratorium komputer, rata-
rata jawaban responden yang memilih sangat setuju berjumlah 

0%, rata-rata jawaban responden yang menyatakan setuju 
berjumlah 59%, selebihnya jawaban negatif berjumlah 49%. 

Untuk itu pihak manajemen Politeknik Unggul LP3M Medan 
masih perlu memperhatikan komputer apakah sudah berfungsi 

dengan baik, pecahayaan ruangan laboratorium apakah sudah 
baik dan ketersediaan laboratorium sesuai kebutuhan 

mahasiswa. 
Selanjutnya untuk indikator sarana umum, rata-rata 

jawaban responden yang menyatakan setuju berjumlah 51%, 
selebihnya jawaban responden bersifat negatif berjumlah 49%. 

Mahasiswa berpendapat bahwa fasilitas belajar perlu lebih di 
perhatikan, terutama pada sarana umum  seperti ruang baca 

yang tersedia, tempat parkir yang aman dan luas, fasilitas 
hotspot yang tersedia dengan baik, kantin yang sudah 

memadai. Dan diharapkan juga agar toilet yang disediakan 
untuk mahasiswa diperhatikan kebersihannya 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 
fasilitas belajar berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa. 

Fasilitas yang tersedia sangat membantu para mahasiswa dan 
dosen dalam proses pembelajaran. Fasilitas belajar yang 

lengkap oleh mahasiswa adalah hal yang sangat penting karena 
akan mempengaruhi kelancaran mahasiswa dalam belajar. 

Dalyono (2001: 241) mengemukakan bahwa “kelengkapan 
fasilitas belajar akan membantu siswa dalam belajar, dan 

kurangnya alat-alat atau fasilitas belajar akan menghambat 
kemajuan belajarnya”. Fasilitas belajar dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang memudahkan dan melancarkan untuk 
belajar. “Untuk belajar yang baik hendaknya tersedia fasilitas 

belajar yang memadai, antara lain ruang belajar yang baik, 
perabotan belajar yang tepat, perlengkapan belajar yang 

efisien” (Gie: 2002).  
Fasilitas yang memadai diharapkan dapat menunjang 

mahasiswa dalam memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 
Hasil belajar mahasiswa menentukan tingkat pemahaman. 
Oleh karena itu, Politeknik Unggul LP3M Medan perlu 

meningkatkan fasilitas belajar, seperti menciptakan kondisi 
ruang kelas yang nyaman yang mampu mengoptimalkan 

kegiatan belajar agar tercapai tujuan yang diharapkan. Jumlah 
buku perpustakaan yang memadai dan juga up to date serta 

buku buku diharapkan tertata dengan baik dan rapi, untuk 

mempelajari materi yang diajarkan oleh dosen sehingga 
mahasiswa lebih mudah memahami materi, dan juga dengan 

fasilitas buku yang tersedia mahasiswa akan lebih berwawasan 
luas. “Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari 

gedung/bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-
buku koleksi yang disusn dan diatur sedemikian rupa, sehingga 

mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu 
diperlukan oleh pembaca.” (Sutarno,2016: 11-12) 

Politeknik Unggul LP3M Medan juga perlu 
memperhatikan fasilitas laboratorium komputer seperti 

komputer yang sudah berfungsi dengan baik, ketersediaan lab 
sesuai dengan kebutuhan, AC ruangan laboratorium berfungsi 

dengan baik dan juga laboratorium bersih dan nyaman. Bafadal 
(2003: 2-3) mengatakan bahwa “ sarana pendidikan mencakup 

semua perangkat peralatan yang digunakan untuk proses 
belajar, seperti ruang teori, ruang praktik keterampilan dan 

ruang praktik laboratorium. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ridaul dkk (2013), Chrisman Darianto, dkk (2018), 
bahwa fasilitas belajar secara simultan dan parsial memiliki 
pengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa. Penelitian 

ini tidak sesuai dengan penelitian Dwi Budiyadi dkk (2013) 
yang menyatakan bahwa fasilitas belajar tidak berpengaruh 

positif secara parsial terhadap tingkat pemahaman mahasiswa 
akuntansi. Penelitian ini juga bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Agus dan Riana (2017) yang 
menyatakan bahwa sarana pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. 
 

3. Pengaruh kompetensi dosen dan fasilitas belajar 
Secara Bersama-sama Terhadap pemahaman 

matakuliah pelaporan dan laporan keuangan 
Pada rumusan masalah penelitian yang ketiga, 

dipertanyakan apakah kompetensi dosen dan fasilitas belajar 
berpengaruh terhadap pemahaman matakuliah pelaporan dan 

laporan keuangan. Dari analisis yang dilakukan, dinyatakan 
bahwa kompetensi dosen dan fasilitas belajar secara bersama-

sama berpengaruh terhadap pemahaman matakuliah pelaporan 
dan laporan keuangan. Hal ini dilihat dari nilai Fhitung lebih 

besar dari Ftabel yaitu Fhitung  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 41,705 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =
3,079 (F Tabel tersaji di lampiran), maka disimpulkan bahwa 

pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas, yakni 
kompetensi dosen dan fasilitas belajar  signifikan secara 

statistika terhadap pemahaman. 
Untuk variabel Pemahaman matakuliah pelaporan 

dan laporan keuangan responden menyatakan jawaban sangat 
setuju adalah sebesar 7 %, responden yang menyatakan setuju 

sebesar 51%, artinya responden yang menyatakan jawaban 
negatif adalah sebesar 42 %. Mahasiswa masih banyak yang 

belum paham mengenai materi yang diajarkan di matakuliah 
pelaporan dan laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari 

masih banyaknya persentasi yang kurang setuju dari 
pertanyaan kuesioner yang dibagikan oleh peneliti. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ridaul 

dkk (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi guru dan 
fasilitas belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi. Sementara itu dalam penelitian Dwi 
Budiyadi dkk ( 2013), diperoleh kesimpulan bahwa 

kompetensi dosen dan fasilatas belajar berpengaruh positif 
signifikan secara simultan terhadap tingkat pemahaman 

mahasiswa akuntansi dikediri. Hal ini berarti kompetensi 
dosen dan fasilitas belajar yang mendukung akan meningkatkan 

semangat belajar mahasiswa, dan jika mahasiswa semangat 
belajar maka prestasi mahasiswa akan semakin baik dan 

tingkat pemahaman terhadap matakuliah pun akan semakin 
baik. 
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4. Internal Locus of control Memoderasi kompetensi 

dosen dan fasilitas belajar terhadap pemahaman 
matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. 

Pada rumusan masalah penelitian yang keempat, 
dipertanyakan apakah Internal locus of control memoderasi 

kompetensi dosen dan fasilitas belajar terhadap pemahaman 
matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. Dari analisis yang 

dilakukan, dinyatakan bahwa Internal locus of control  
memoderasi kompetensi dosen dan fasilitas belajar terhadap 

pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan keuangan.  
Diketahui nilai Sig. X1Z adalah 0.000 < 0.05. Hal ini 

berarti Internal locus of control signifikan memoderasi pengaruh 
kompetensi dosen terhadap pemahaman.  Berdasarkan 

deskripsi data dari penelitian dapat diketahui bahwa dari 112 
responden yang teliti, rata-rata responden dengan persentase 

63% memiliki internal locus of control tinggi, selanjutnya rata 
rata responden sebesar 34 % memiliki internal locus of control 

kurang tinggi. Locus of control merupakan tingkat kemampuan 
seseorang untuk mengendalikan berbagai peristiwa, kejadian, 

nasib dan keberuntungan yang terjadi pada dirinya. Seseorang 
yang percaya bahwa kejadian dan peristiwa yang menimpa 
dirinya adalah atas usaha dan kendali dirinya disebut internal 

locus of control. 
Diketahui nilai Sig. X2Z  adalah 0.006 < 0.05. Hal ini 

berarti Internal locus of control signifikan memoderasi pengaruh 
fasilitas belajar terhadap pemahaman. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengendalian diri yang dimiliki oleh mahasiswa terdapat 
memperkuat hubungan antara fasilitas belajar terhadap 

pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. 
Berdasarkan perubahan nilai R yang dihasilkan kedua 

model regresi diketahui bahwa model 1 (uji regresi 
sederhana) menghasilkan nilai R sebesar 0,433 dan model 2 

(uji selisih mutlak) menghasilkan nilai R sebesar 0,556. Dengan 
demikian terjadi peningkatan nilai R sebesar 0,123 atau sekitar 

12,3%. Kesimpulannya bahwa internal LOC mahasiswa akan 
memperkuat pengaruh kompetensi dosen terhadap 

pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan keuangan pada 
mahasiswa Program Studi Akuntansi Politeknik Unggul LP3M 

Medan  sebesar 12,3%.   
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis  4 bahwa 

internal locus of control memoderasi pengaruh kompetensi 
dosen dan fasilitas belajar terhadap tingkat pemahaman 

matakuliah pelaporan dan laporan keuangan. Artinya internal 
locus of control berperan sebagai variabel moderasi, pada saat 

dosen memiliki tingkat kompetensi rendah. Untuk itu 
diperlukan interaksi yang semakin tinggi antara kompetensi 

dosen dengan internal locus of control mahasiswa sehingga 
interaksi tersebut dapat meningkatkan pemahaman akuntansi 

mahasiswa.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadjar H 
dan Rispantyo (2014) yang menyatakan bahwa internal locus of 

control memoderasi kompetensi dosen terhadap pemahaman 
akuntansi. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Agus 
Pitoyo dan Riana (2017) yang menyatakan bahwa sarana 

pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman 
akuntansi mahasiswa dengan minat belajar sebagai variable 

intervening. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian dan usaha 
mahasiswa menentukan pemahaman mahasiswa terhadap 

matakuliah pelaporan dan laporan keuangan, dengan 
pengendalian diri yang baik dari mahasiswa dan dengan dosen 

yang kompeten serta fasilitas belajar yang mendukung maka 
akan dapat memperkuat pemahaman matakuliah pelaporan 
dan laporan keuangan. 

Permasalahan mengenai menurunnya indeks prestasi 
mahasiswa pada mata kuliah pelaporan dan laporan keuangan 

dapat terjadi karena berbagai faktor yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri mahasiswa misalnya tingkat kecerdasan, 

minat, motivasi, kontrol kendali (locus of control), dan lain-lain. 
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar 

mahasiswa misalnya kompetensi dosen, kurikulum, media dan 
metode pembelajaran dosen, budaya organisasi, lingkungan 

fisik, dan lain-lain.  
 Kenyataan yang terjadi, dalam proses kegiatan 

perkuliahan tidak semua dosen mampu memenuhi standar 
kompetensi dosen terutama berkaitan dengan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik 
berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran 

sedangkan kompetensi profesional berkaitan (penguasaan 
materi pembelajaran). Kedua kompetensi ini mutlak 

diperlukan bagi seorang dosen profesional karena berkaitan 
langsung dengan kegiatan perkuliahan.  Dalam kegiatan belajar 

mengajar juga tidak semua fasilitas belajar di dunia pendidikan 
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat kampus. 

Implikasi dari temuan hasil penelitian ini, kontrol 
kendali mahasiswa jenis internal merupakan salah satu faktor 

kepribadian yang perlu dikembangkan karena berkontribusi 
pada kesuksesan studi. Pada saat kompetensi dosen kurang 
memenuhi standar profesi yang ditetapkan, dan juga pada saat 

fasilitas belajar kurang mendukung, maka mahasiswa harus 
dapat mengubah paradigma/cara berpikir bahwa kegagalan 

atau kesuksesan studi ditentukan oleh kemampuan diri 
sendiri. Untuk dapat memahami akuntansi dengan baik, 

diperlukan ability (pengetahuan, keahlian, dan keterampilan) 
dan motivasi. Dengan memiliki internal LOC, mahasiswa akan 

semakin sadar dan meyakini kemampuannya untuk belajar 
lebih baik. Ciri-ciri mahasiswa yang memiliki internal LOC 

adalah menunjukkan semangat dan kemandirian belajar yang 
semakin tinggi, merasa puas terhadap hasil studi, dan memiliki 

tujuan realistis untuk mencapai prestasi. Orang yang 
mempunyai internal locus of control akan memiliki motivasi 

untuk berprestasi (Rotter, 1966). 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 
dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari 

penelitian mengenai pengaruh kompetensi dosen dan fasilitas 
belajar terhadap pemahaman matakuliah pelaporan dan 

laporan keuangan dengan internal locus of control sebagai 
variabel moderasi (studi kasus pada Politeknik Unggul LP3M 

Medan) adalah sebagai berikut: 
1. Kompetensi dosen berpengaruh terhadap pemahaman 

matakuliah pelaporan dan laporan keuangan  
2. Fasilitas belajar  berpengaruh terhadap pemahaman 

matakuliah pelaporan dan laporan keuangan.  
3. Kompetensi dan fasilitas belajar secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pemahaman matakuliah 
pelaporan dan laporan keuangan.  

4. Internal locus of control memperkuat hubungan 
kompetensi dosen dan fasilitas belajar. 

B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini 

penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut: 
1. Untuk dosen Politeknik Unggul LP3M Medan diharapkan 

dosen mampu meningkatkan kemampuan yang 
mencakup kemampuan pengelolaan pembelajaran 

(kompetensi pedagogik), penguasaan materi perkuliahan 
(kompetensi profesional), sifat keteladanan bagi 
mahasiswa (kompetensi kepribadian), dan hubungan 

interpersonal dan kehidupan bermasyarakat 
(kompetensi sosial).   

2. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa fasilitas 
belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018     APPPTMA KE- 8 

11 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)  

ISBN: 978-602-50710-9-6 

 

pemahaman matakuliah pelaporan dan laporan 

keuangan. Fasilitas belajar yang perlu diperbaiki adalah 
toilet yang disediakan harus lebih diperhatikan, ruang 

laboratorium komputer, komputer yang disesiakan 
harus tersedia dengan jumlah yang cukup. Kondisi ruang 

perpustakaan sudah baik, namun pengadaan buku serta 
penataan buku masih kurang, untuk itu pengadaan buku 

seharusnya ditambah dengan memperhatikan kebutuhan 
masyarakat kampus. Pihak perpustakaan bisa 

menyediakan kotak kritik, masukan, dan saran mengenai 
penyediaan buku, pelayanan, kondisi ruang guna 

perbaikan perpustakaan agar menjadi lebih baik. Pihak  
perpustakaan  hendaknya merapikan kembali buku-buku 

setiap harinya setelah perpustakaan tutup agar pengguna 
perpustakaan tidak kesulitan mencari buku yang 

dibutuhkan meskipun sudah mendapat bantuan dari 
komputer pencari. 

3. Sehubungan dengan keterbatasan yang ada pada penulis, 
penelitian ini masih terdapat kelemahan-kelemahan dan 

belum mengungkapkan seluruh variabel yang 
berpengrauh terhadap pemahaman matakuliah 
pelaporan dan laporan keuangan, peneliti lain agar dapat 

memperluas atau menambah variabel penelitian, tidak 
hanya terbatas pada tiga variabel melainkan lebih dari 

tiga variabel seperti motivasi belajar, kecerdasan 
emosional dan kurikulum.  
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