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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1. Identitas Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi aktif 

tahun ajaran 2019/2020 dari Universitas yang berbasis agama. Universitas yang 

digunakan yaitu Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Katolik Soegijapranata, 

dan Universitas Kristen Satya Wacana  

4.2. Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Kuesioner dengan cara 

menyebarkan Google Form. Kuesioner dibagikan secara online di Universitas Islam 

Sultan Agung, Universitas Katolik Soegijapranata, dan Universitas Kristen Satya 

Wacana. Perhitungan prosentase kuesioner yang kembali yaitu (Jumlah kuesioner 

yang kembali : Total jumlah kuesioner yang kembali dari 3 universitas) x 100% . Pada 

bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum responden penelitian ini, yang 

pertama yaitu berdasarkan Asal Universitas yang dapat dilihat berikut ini: 

Tabel 4.1  
Asal Universitas Responden 

Asal Universitas Jumlah 
Kuesioner 
Awal 

Jumlah 
Kuesioner 
yang Kembali 

Prosentase 
Kuesioner 
yang Kembali 

Universitas Islam Sultan Agung 294 68 23,13% 

Universitas Katolik Soegijapranata 144 78 32,64% 

Universitas Kristen Satya Wacana 429 68 15,85% 

Total 867 214 71,62% 
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 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021  

Dari tabel tersebut diketahui bahwa penelitian ini memiliki responden yang 

berjumlah 214 yaitu 68 mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, 78 mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata, dan 68 Universita Kristen Satya Wacana.  

Tabel 4.2  
Tahun Angkatan Responden 

Tahun Angkatan Jumlah Persentase 

2016 112 52,30% 

2017 102 47,70% 

Total 214 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021  

Dari tabel Tahun Angkatan Responden diketahui bahwa penelitian ini memiliki 

113 mahasiswa dari angkatan tahun 2016 , dan 101 mahasiswa dari angkatan tahun 

2017. 

4.3. Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah indikator dalam penelitian 

sudah tepat untuk digunakan. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan 

kriteria Korelasi Pearson. Jika koefisien korelasi signifikan pada tingkat <0,05 maka 

data yang ditanyakan dikatakan valid dan jika koefisien korelasi signifikan pada 

tingkat >0,05 maka data yang ditanyakan dikatakan tidak valid. 
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Tabel 4.3  
Uji Validitas Internalisasi Nilai–Nilai Agama 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

IA.1 0,000 0,134 Valid 

IA.2 0,000 0,134 Valid 

IA.3 0,000 0,134 Valid 

IA.4 0,000 0,134 Valid 

IA.5 0,000 0,134 Valid 

IA.6 0,000 0,134 Valid 

IA.7 0,001 0,134 Valid 

IA.8 0,000 0,134 Valid 

IA.9 0,000 0,134 Valid 

IA.10 0,000 0,134 Valid 

IA.11 0,000 0,134 Valid 

IA.12 0,000 0,134 Valid 

IA.13 0,000 0,134 Valid 

IA.14 0,000 0,134 Valid 

IA.15 0,000 0,134 Valid 

IA.16 0,000 0,134 Valid 

IA.17 0,000 0,134 Valid 

IA.18 0,000 0,134 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Untuk dapat dinyatakan valid besarnya nilai signifikan harus <0,05. Pada Tabel 

4.3 tersebut dapat dilihat bahwa r hitung lebih besar dari pada r tabel dan nilai 

signifikan <0,05 sehingga data pada variabel internalisasi nilai–nilai agama bisa 

disimpulkan valid.  
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Tabel 4.4  
Uji Validitas Strategi Pengajaran Dosen 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

SP.1 0,000 0,134 Valid 

SP.2 0,000 0,134 Valid 

SP.3 0,000 0,134 Valid 

SP.4 0,000 0,134 Valid 

SP.5 0,000 0,134 Valid 

SP.6 0,000 0,134 Valid 

SP.7 0,000 0,134 Valid 

SP.8 0,000 0,134 Valid 

SP.9 0,000 0,134 Valid 

SP.10 0,000 0,134 Valid 

SP.11 0,000 0,134 Valid 

SP.12 0,000 0,134 Valid 

SP.13 0,000 0,134 Valid 

SP.14 0,000 0,134 Valid 

SP.15 0,000 0,134 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Untuk dapat dinyatakan valid besarnya nilai signifikan harus <0,05. Pada 

Tabel 4.4 tersebut dapat dilihat bahwa r hitung lebih besar dari pada r tabel dan nilai 

signifikan <0,05 sehingga data pada variabel strategi pengajaran dosen bisa 

disimpulkan valid 
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Tabel 4.5  
Uji Validitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

KS.1 0,000 0,134 Valid 

KS.2 0,000 0,134 Valid 

KS.3 0,000 0,134 Valid 

KS.4 0,000 0,134 Valid 

KS.5 0,000 0,134 Valid 

KS.6 0,000 0,134 Valid 

KS.7 0,000 0,134 Valid 

KS.8 0,000 0,134 Valid 

KS.9 0,000 0,134 Valid 

KS.10 0,000 0,134 Valid 

KS.11 0,000 0,134 Valid 

KS.12 0,000 0,134 Valid 

KS.13 0,000 0,134 Valid 

KS.14 0,000 0,134 Valid 

KS.15 0,000 0,134 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Untuk dapat dinyatakan valid besarnya nilai signifikan harus <0,05. Pada Tabel 

4.5 pada uji validitas ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat bahwa 

r hitung lebih besar dari pada r tabel dan nilai signifikan <0,05 sehingga data pada 

variabel ketersediaan sarana dan prasarana bisa disimpulkan valid. 
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4.4. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan atau kehandalan dari 

semua instrumen atau hipotesis penelitian. Pengujian reliabilitas dalam 

penelitian ini diukur dengan uji statistik cronbach alpha (α). Kesimpulan jika 

hasil reliabilitas tinggi maka menunjukkan bahwa sebuah instrumen atau alat 

ukur yang digunakan pada penelitian ini dapat secara konsisten ketika diukur 

pada situasi yang berbeda, namun jika hasil reliabilitas rendah maka 

menunjukkan bahwa sebuah instrumen atau alat ukur tidak mampu 

menghasilkan nilai yang konsisten ketika diukur pada situasi yang berbeda. 

Klasifikasi dalam koefisien reliabilitas (Guilfors, 1956) dalam (Abadi, 2019) 

sebagai berikut : 

a. 0,80 < r11 1,00 reliabilitas sangat tinggi 

b. 0,60 < r11 0,80 reliabilitas tinggi 

c. 0,40 < r11 0,60 reliabilitas sedang 

d. 0,20 < r11 0,40 reliabilitas rendah 

e. -1,00 < r11 0,20 reliabilitas sangat rendah (tidak reliable) 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas Internalisasi Nilai-nilai Agama 

Variabel Cronbach’s 
Alpha 

Cronbach’s  
Alpha Based on 
Standardized Items 

Hasil 

IA1 0,50-0,80 0,601 Reliabilitas tinggi 

IA2 0,50-0,80 0,566 Reliabilitas sedang 

IA3 0,50-0,80 0,600 Reliabilitas tinggi 

IA4 0,50-0,80 0,584 Reliabilitas sedang 

IA5 0,50-0,80 0,610 Reliabilitas tinggi 

IA6 0,50-0,80 0,599 Reliabilitas sedang 

IA7 0,50-0,80 0,614 Reliabilitas tinggi 

IA8 0,50-0,80 0,598 Reliabilitas sedang 

IA9 0,50-0,80 0,588 Reliabilitas sedang 

IA10 0,50-0,80 0,594 Reliabilitas sedang 

IA11 0,50-0,80 0,599 Reliabilitas sedang 

IA12 0,50-0,80 0,610 Reliabilitas tinggi 

IA13 0,50-0,80 0,601 Reliabilitas tinggi 

IA14 0,50-0,80 0,594 Reliabilitas sedang 

IA15 0,50-0,80 0,581 Reliabilitas sedang 

IA16 0,50-0,80 0,577 Reliabilitas sedang 

IA17 0,50-0,80 0,595 Reliabilitas sedang 

IA18 0,50-0,80 0,588 Reliabilitas sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Variabel internalisasi nilai-nilai agama dalam kuesioner penelitian ini sudah 

reliabel atau handal untuk mengukur semua instrumen penelitian karena nilai 

cronbach’s alpha dan cronbach’s alpha based on standardized sudah > 0,05. 
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Nilai cronbach’s alpha based on standardized dari delapan belas pertanyaan 

IA berkisar 0,614 hingga 0,566 artinya menurut mahasiswa di Universitas berbasis 

agama tingkat pemahaman mahasiswa terhadap IFRS memiliki respon baik ditinjau 

dari internalisasi nilai–nilai agama nya di mata responden. Untuk pertanyaan pertama 

masuk dalam kategori reliabilitas tinggi dengan cronbach’s alpha based on 

standardized sebesar 0,601 artinya mahasiswa membaca doa baik memulai pelajaran 

maupun setelah melakukan pelajaran. Untuk pertanyaan kedua memperoleh 

cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,566 yang dalam TCR termasuk 

kategori reliabilitas sedang yang artinya mahasiswa selalu tidak mengganggu teman 

ketika beribadah. Untuk pertanyaan ketiga memperoleh cronbach’s alpha based on 

standardized sebesar 0,600 yang termasuk kategori reliabilitas tinggi dengan arti 

bahwa mahasiswa tidak memilih teman berdasarkan agama yang dianut. Untuk 

pertanyaan keempat memperoleh cronbach’s alpha based on standardized sebesar 

0,584 dengan kategori reliabilitas sedang yang artinya bahwa mahasiswa selalu 

mengerjakan tugas dengan hasil kerja sendiri. Selanjutnya untuk pertanyaan IA 5 

memperoleh cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,610 dengan kategori 

reliabilitas tinggi yang artinya bahwa mahasiswa tidak pernah melihat jawaban teman 

ketika sedang melakukan ujian. IA 6 memperoleh cronbach’s alpha based on 

standardized sebesar 0,599 dengan kategori reliabilitas sedang yang artinya bahwa 

mahasiswa dapat berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada aturan, misalnya mau 

menerima tugas dan menyelesaikannya serta memusat perhatian dalam jangka waktu 

tertentu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketujuh memperoleh cronbach’s alpha based 

on standardized sebesar 0,614 dengan kategori reliabilitas tinggi dengan artian 

bahwa mahasiswa tidak pernah melakukan plagiasi ketika mengerjakan tugas. Untuk 
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pertanyaan yang kedelapan memperoleh cronbach’s alpha based on standardized 

sebesar 0,598 dengan golongan kategori reliabilitas sedang yang artinya bahwa 

mahasiswa selalu mengikuti kegiatan pengabdian dengan masyarakat. IA 9 

memperoleh cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,588 dengan kategori 

reliabilitas sedang yang artinya bahwa mahasiswa selalu mengikuti acara perayaan 

agama yang diadakan oleh fakultas. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kesepuluh 

memperoleh cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,594 dengan kategori 

reliabilitas sedang yang artinya bahwa fakultas ekonomi bisnis di Universitas 

berbasis agama selalu merayakan hari perayaan atau hari besar agama. Selanjutnya 

untuk pertanyaan ke sebelas memperoleh cronbach’s alpha based on standardized 

sebesar 5,99 dengan kategori reliabilitas sedang yang artinya bahwa mahasiswa 

berteman dan melakukan kerja sama dengan luar fakultas maupun universitas. Untuk 

pertanyaan kedua belas memperoleh cronbach’s alpha based on standardized 

sebesar 0,610 dengan golongan reliabilitas tinggi yang artinya bahwa gedung 

fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas berbasis agama memberikan pajangan di 

setiap ruangannya. IA 13 memperoleh cronbach’s alpha based on standardized 

sebesar 0,601 dengan kategori reliabilitas tinggi yang artinya bahwa mahasiswa 

selalu berpakaian sopan ketika berada di kampus. Selanjutnya untuk pertanyaan 

keempat belas memperoleh cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,594 

dengan kategori reliabilitas sedang yang artinya bahwa mahasiswa selalu menerima 

materi perkuliahan berdasarkan nilai–nilai agama. Untuk pertanyaan kelima belas 

memperoleh cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,581 dengan kategori 

reliabilitas sedang yang artinya bahwa mahasiswa menerima mata kuliah agama 

secara universal. IA 16 memperoleh cronbach’s alpha based on standardized sebesar 
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0,577 dengan kategori reliabilitas sedang yang artinya bahwa mahasiswa 

mendapatkan situasi kondusif ketika perkuliahan berlangsung. Selanjutnya untuk 

pertanyaan ketujuh belas memperoleh cronbach’s alpha based on standardized 

sebesar 0,595 dengan kategori reliabilitas tinggi yang artinya bahwa mahasiswa 

mendapatkan materi rohani selama perkuliahan. IA 18 memperoleh cronbach’s 

alpha based on standardized sebesar 0,588 dengan kategori reliabilitas sedang yang 

artinya bahwa mahasiswa membagikan ilmunya kepada masyarakat. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas Strategi Pengajaran Dosen 

Variabel Cronbach’s 
Alpha 

Cronbach’s 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 

Hasil 

SP1 0,50-0,80 0,648 Reliabilitas tinggi  

SP2 0,50-0,80 0,653 Reliabilitas tinggi 

SP3 0,50-0,80 0,668 Reliabilitas tinggi 

SP4 0,50-0,80 0,663 Reliabilitas tinggi 

SP5 0,50-0,80 0,657 Reliabilitas tinggi 

SP6 0,50-0,80 0,652 Reliabilitas tinggi 

SP7 0,50-0,80 0,650 Reliabilitas tinggi 

SP8 0,50-0,80 0,664 Reliabilitas tinggi 

SP9 0,50-0,80 0,652 Reliabilitas tinggi 

SP10 0,50-0,80 0,651 Reliabilitas tinggi 

SP11 0,50-0,80 0,645 Reliabilitas tinggi 

SP12 0,50-0,80 0,661 Reliabilitas tinggi 

SP13 0,50-0,80 0,647 Reliabilitas tinggi 

SP14 0,50-0,80 0,650 Reliabilitas tinggi 

SP15 0,50-0,80 0,657 Reliabilitas tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
 

Variabel strategi pengajaran dosen dalam kuesioner penelitian ini sudah 

reliabel atau handal untuk mengukur semua instrumen penelitian karena nilai 

cronbach’s alpha dan cronbach’s alpha based on standardized sudah > 0,05. 

Nilai cronbach’s alpha based on standardized dari kelima belas pertanyaan 

SP berkisar antara 0,668 hingga 0,645 artinya menurut mahasiswa di Universitas 

berbasis agama dengan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap IFRS sangat baik 
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ditinjau dari strategi pengajaran dosen. Untuk pertanyaan SP1 memperoleh nilai 

cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,648 dan termasuk kategori 

reliabilitas tinggi yang artinya bahwa dosen selalu membuka pelajaran dengan 

memberi salam dan menyapa mahasiswa. SP 2 memperoleh nilai cronbach’s alpha 

based on standardized sebesar 0,653 termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi yang 

artinya bahwa dosen mengeksplorasi materi yang sudah disampaikan pada 

pertemuan yang lalu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya 

pertanyaan ketiga memperoleh nilai cronbach’s alpha based on standardized sebesar 

0,668 termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi yang artinya bahwa dosen sudah 

mempersiapkan dokumen lengkap untuk mengajar seperti media pembelajaran 

maupun sumber belajar. Untuk pertanyaan keempat memperoleh nilai cronbach’s 

alpha based on standardized sebesar 0,663 termasuk dalam kategori reliabilitas 

tinggi yang artinya bahwa dosen mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 

sehari–hari. SP 5 memperoleh nilai cronbach’s alpha based on standardized sebesar 

0,657 yang termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi yang artinya bahwa Dosen 

menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

Selanjutnya untuk pertanyaan keenam memperoleh nilai cronbach’s alpha based on 

standardized sebesar 0,652 yang termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi yang 

artinya bahwa dosen menjelaskan materi dengan suara lantang, jelas dan dapat 

didengarkan oleh seluruh mahasiswa didalam kelas. Untuk pertanyaan ketujuh 

memperoleh nilai cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,650 yang 

termasuk dalam kategori baik yang artinya bahwa dosen menyampaikan materi 

pembelajaran yang mudah dipahami dan dimengerti. SP 8 memperoleh nilai 

cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,664 termasuk dalam kategori 
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reliabilitas tinggi yang artinya bahwa dosen menjelaskan materi pelajaran secara 

detail. Selanjutnya untuk pertanyaan kesembilan memperoleh nilai cronbach’s alpha 

based on standardized sebesar 0,652 termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi yang 

artinya bahwa mahasiswa merasa tertarik ketika dosen sedang menjelaskan materi 

yang disampaikan selama KBM berlangsung. Untuk pertanyaan kesepuluh 

memperoleh nilai cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,651 yang 

termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi artinya bahwa gaya bahasa yang 

digunakan dosen selama proses pembelajaran mudah untuk dimengerti mahasiswa. 

SP 11 memperoleh nilai cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,645 

termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi yang artinya bahwa dosen menunjukkan 

pengetahuan luas terkait materi yang disampaikan.  

Pertanyaan kedua belas memperoleh nilai cronbach’s alpha based on 

standardized sebesar 0,661 termasuk kategori reliabilitas tinggi artinya bahwa dosen 

memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang bertanya dan menjawab dari materi 

yang disampaikan. Untuk pertanyaan ketiga belas memperoleh nilai cronbach’s 

alpha based on standardized sebesar 0,647 termasuk kategori reliabilitas tinggi yang 

artinya bahwa dosen memberitahukan kepada mahasiswa mengenai materi yang akan 

disampaikan pada pertemuan selanjutnya. SP 14 memperoleh nilai cronbach’s alpha 

based on standardized sebesar 0,650 termasuk kategori reliabilitas tinggi yang 

artinya bahwa dosen mengingatkan kembali materi yang telah diberikan. Selanjutnya 

untuk pertanyaan kelima belas memperoleh nilai cronbach’s alpha based on 

standardized sebesar 0,657 termasuk kategori reliabilitas tinggi yang artinya bahwa 

Dosen memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan. 
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Tabel 4.8 
Tabel Uji Reliabilitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Variabel Cronbach’s 
Alpha 

Cronbach’s 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 

Hasil 

KS1 0,50-0,80 0,572 Reliabilitas sedang 

KS2 0,50-0,80 0,606 Reliabilitas tinggi 

KS3 0,50-0,80 0,584 Reliabilitas sedang 

KS4 0,50-0,80 0,587 Reliabilitas sedang 

KS5 0,50-0,80 0,585 Reliabilitas sedang 

KS6 0,50-0,80 0,604 Reliabilitas tinggi 

KS7 0,50-0,80 0,605 Reliabilitas tinggi 

KS8 0,50-0,80 0,616 Reliabilitas tinggi 

KS9 0,50-0,80 0,601 Reliabilitas tinggi 

KS10 0,50-0,80 0,605 Reliabilitas tinggi 

KS11 0,50-0,80 0,595 Reliabilitas sedang 

KS12 0,50-0,80 0,601 Reliabilitas tinggi 

KS13 0,50-0,80 0,588 Reliabilitas sedang 

KS14 0,50-0,80 0,589 Reliabilitas sedang 

KS15 0,50-0,80 0,582 Reliabilitas sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
 

Variabel ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akuntansi dalam 

kuesioner penelitian ini sudah reliabel atau handal untuk mengukur semua instrumen 

penelitian karena nilai cronbach’s alpha dan cronbach’s alpha based on standardized 

items sudah > 0,05 

Nilai cronbach’s alpha based on standardized dari kelima belas pertanyaan 

Ketersediaan Sarana Pendidikan berkisar antara 0,616 hingga 0,572 artinya menurut 
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responden tingkat pemahaman mahasiswa terhadap IFRS di Universitas berbasis 

agama baik jika ditinjau dari ketersediaan sarana pendidikan di mata responden. 

Untuk KS1 memperoleh nilai cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,572 

termasuk kategori reliabilitas tinggi yang artinya bahwa mahasiswa selalu mengikuti 

pembelajaran dalam kelas. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua memperoleh nilai 

cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,606 termasuk kategori reliabilitas 

tinggi yang artinya mahasiswa cukup senang mengunjungi perpustakaan karena 

buku-bukunya lengkap. Untuk pertanyaan ketiga memperoleh nilai cronbach’s alpha 

based on standardized sebesar 0,584 termasuk kategori reliabilitas sedang yang 

artinya mahasiswa cukup bersemangat membaca di perpustakaan. KS 4 memperoleh 

nilai cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,587 termasuk kategori 

reliabilitas sedang yang artinya mahasiswa cukup senang berlama-lama di kampus 

karena fasilitas yang ditawarkan membuat mahasiswa nyaman. Selanjutnya untuk 

pertanyaan kelima memperoleh nilai cronbach’s alpha based on standardized 

sebesar 0,585 termasuk kategori reliabilitas sedang yang artinya mahasiswa cukup 

mengerjakan tugas di kampus karena layanan internetnya memadai. Untuk 

pertanyaan keenam memperoleh nilai cronbach’s alpha based on standardized 

sebesar 0,604 termasuk kategori reliabilitas tinggi yang artinya mahasiswa senang 

mencari informasi terbaru dari internet. KS7 memperoleh nilai cronbach’s alpha 

based on standardized sebesar 0,605 termasuk golongan reliabilitas tinggi yang 

artinya mahasiswa cukup untuk mencari tahu tugas dari buku yang diperpustakaan. 

Selanjutnya untuk pertanyaan kedelapan memperoleh nilai cronbach’s alpha based 

on standardized sebesar 0,616 termasuk kategori reliabilitas tinggi yang artinya 

mahasiswa terkadang mencari materi sendiri di perpustakan tanpa disuruh dosen. 
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Untuk pertanyaan kesembilan memperoleh nilai cronbach’s alpha based on 

standardized sebesar 0,601 termasuk kategori reliabilitas tinggi yang artinya bahwa 

mahasiswa merasa nyaman berada di lingkungan kampus. KS10 memperoleh nilai 

cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,605 termasuk kategori reliabilitas 

tinggi yang artinya bahwa mahasiswa tidak malas kalau duduk berlama-lama di 

dalam kelas yang tidak ber-AC. Selanjutnya untuk pertanyaan kesebelas memperoleh 

nilai cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,595 termasuk kategori 

reliabilitas sedang yang artinya bahwa kampus selalu menyediakan LCD untuk 

kegiatan presentasi kelas. Untuk pertanyaan kedua belas memperoleh nilai 

cronbach’s alpha based on standardized sebesar 0,601 termasuk kategori reliabilitas 

tinggi yang artinya bahwa ada kursi dan meja yang disediakan jurusan untuk belajar 

atau mendiskusikan sesuatu. KS13 memperoleh nilai cronbach’s alpha based on 

standardized sebesar 0,588 termasuk kategori reliabilitas sedang yang artinya bahwa 

ada ruang tunggu yang nyaman untuk menunggu kelas. Selanjutnya untuk pertanyaan 

keempat belas memperoleh nilai cronbach’s alpha based on standardized sebesar 

0,589 termasuk kategori reliabilitas sedang yang artinya bahwa fasilitas perpustakaan 

baik di jurusan anda. Untuk pertanyaan kelima belas memperoleh nilai cronbach’s 

alpha based on standardized sebesar 0,582 termasuk kategori reliabilitas sedang 

yang artinya bahwa komputer yang dapat baik digunakan di perpustakaan. 

4.5. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

responden penelitian dan variabel penelitian. Menurut Elfandani (2019) statistik 

deskriptif dapat memberikan suatu gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata 
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(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan 

skewness. 

Penelitian ini melakukan analisis statistik deskriptif dengan jumlah responden 

sebesar 214 responden. Variabel pada penelitian ini adalah internalisasi nilai-nilai 

agama, strategi pengajaran dosen, ketersediaan sarana dan prasarana, dan tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi berdasarkan SAK berbasis IFRS. Penelitian ini 

setiap variabel dalam kuesioner akan dianalisis menggunakanan analisis rentang 

skala, dengan cara menghitung rata-rata setiap variabel. Rentang skala dicari dengan 

nilai tertinggi dari kisaran aktual lalu dikurangi dengan nilai terendah dari kisaran 

aktual lalu dibagi tiga dikarenakan rentang skala ada 3 yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah. Menentukan kategori rentang skala rendah dengan cara kisaran aktual 

terendah ditambah hasil rentang skala yang tadi telah dihitung. Rentang skala sedang 

dan tinggi disesuaikan dengan jumlah yang dihitung rentang skala rendah dengan 

cara perhitungan yang sama.  

Tabel 4.9 
Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Aktual 

Mean 
Rentang Skala 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

Internalisasi 
nilai-nilai 
agama 

1-5 3,61-4,72 4,2655 3,61-3,98 3,99-4,36 4,37-4,72 Sedang 

Strategi 
pengajaran 
dosen 

1-5 3,67-5,00 4,3562 3,67-4,11 4,12-4,56 4,57-5,00 Sedang 

Ketersediaa
n sarana dan 
prasarana 
pendidikan 
akuntansi 

1-5 3,60-4,93 4,2843 3,60-4,04 4,05-4,49 4,50-4,93 Sedang 

Tingkat 
pemahaman 
mahasiswa 
akuntansi 

1-5 3,50-4,80 4,1935 3,50-3,93 3,94-4,37 4,38-4,80 Sedang 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini memiliki 

rata-rata variabel internalisasi nilai-nilai agama sebesar 4,2655 yang termasuk 

dalam rentang skala kisaran sedang. Variabel internalisasi nilai-nilai agama 

termasuk rentang skala sedang karena aktual dari responden memiliki rentang 

terendah adalah 3,61 dan rentang tertinggi 4,72. Rata-rata aktual variabel 

internalisasi nilai-nilai agama 4,2655 berada di tengah rentang aktual responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini menerapkan internalisasi 

nilai-nilai agama yang cukup. Responden penelitian untuk variabel strategi 

pengajaran dosen memiliki rata-rata sebesar 4,3562 yang termasuk dalam rentang 

skala sedang. Variabel strategi pengajaran dosen termasuk rentang skala sedang 

karena aktual dari responden memiliki rentang terendah adalah 3,60 dan rentang 

tertinggi 5,00. Rata-rata aktual variabel strategi pengajaran dosen 4,3562 berada di 

tengah rentang aktual responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden pada 

penelitian ini merespon strategi pengajaran dosen dengan cukup. Variabel 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akuntansi memiliki rata-rata 

responden sebesar 4.2843 yang termasuk dalam kategori rentang skala sedang. 

Variabel ketersediaan sarana dan prasarana termasuk rentang skala sedang karena 

aktual dari responden memiliki rentang terendah adalah 3,60 dan rentang tertinggi 

4,93. Rata-rata aktual variabel ketersediaan sarana dan prasarana 4,2843 berada di 

tengah rentang aktual responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

memanfaatkan dengan cukup baik ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 

akuntansi secara optimal. Variabel tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi 
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terhadap SAK berbasis IFRS memiliki rata-rata responden sebesar 4,1935 yang 

termasuk dalam rentang skala sedang. Variabel tingkat pemahaman mahasiswa 

akuntansi termasuk rentang skala sedang karena aktual dari responden memiliki 

rentang terendah adalah 3,50 dan rentang tertinggi 4,80. Rata-rata aktual variabel 

tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi 4,1935 berada di tengah rentang aktual 

responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang 

cukup terhadap SAK berbasis IFRS. 

4.6. Uji Asumsi Klasik   

4.6.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov 

terhadap unstandardized residual hasil regresi dengan bantuan SPSS. Data 

penelitian bisa dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) pada Kolmogorov-

Smirnov lebih besar dari α=0,05 maka terdistribusi normal (Murniati, dkk., 

2013).  

Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,055 214 ,200* ,980 214 ,004 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 
Hasil uji normalitas pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-

Smirnov memiliki nilai sid sebesar 0,200 dimana nilai sig lebih besar 0,05. 
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Kesimpulannya adalah variabel dependen dan variabel independen dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan keduanya memiliki data terdistribusi normal. 

 
4.6.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengukur modal regresi tersebut 

ditemukan adanya korelasi atau keterkaitan antar variabel bebas (independen). 

Nilai yang digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas 

adalah nilai tolerance sebesar 1 atau nilai VIF sebesar 10. Jika model regresi 

bebas dari multikolinearitas berarti tidak ada korelasi antara variabel bebas dan 

hal itu menunjukkan bahwa model regresi yang baik (Murniati,dkk., 2013). 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,587 ,535  8,567 ,000   

Ia -,152 ,101 -,105 -1,508 ,133 ,925 1,082 

Sp -,250 ,092 -,198 -2,705 ,007 ,831 1,204 

Ks ,313 ,096 ,243 3,278 ,001 ,807 1,240 

a. Dependent Variable: ps 

 

Sumber : Data yang Diolah, 2021 

 
Hasil dari uji multikolinearitas pada tabel 4.11 setiap variabel memiliki nilai 

tolerance >0,01 dan tiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VID 

sebesar <10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas atau bebas multikolinearitas. 
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4.6.3. Uji Heteroskedastisitas 

 
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah data dalam model regresi terjadi 

ketidaksa,aam varians dari residual satu pengamatan uang lain. Data bisa 

dikatakan bebas jika heteroskedastisitas pada signifikansi koefisien regresi (β) 

tiap variabel independen lebih dari  5%.  

Tabel 4.12   
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,533 ,294  1,815 ,071 

rataIA ,047 ,055 ,060 ,842 ,401 

rataSP -,010 ,051 -,015 -,201 ,841 

rataKS -,102 ,052 -,148 -1,950 ,053 

a. Dependent Variable: RES2 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 
Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa masing-

masing variabel memiliki nilai sig >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel pada penelitian ini bebas heteroskedastisitas. 

 
4.7. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Analisis regresi linier berganda 

Hasil pengujian hipotesis regresi linier berganda dapat ditarik kesimpulan 

hipotesis dapat dilihat pada nilai koefisien beta dan nilai signifikansi untuk 

menentukan level signifikan. Berikut tabel hasil uji hipotesis. 
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Tabel 4.13  
Hasil Uji Hipotesis 

PS = a + b1IA + b2SP + b3KS 
Cc Unstandardized 

Coefficient 
Standardized 
Coefficient 

t Sig. Hasil 

B Std.Error Beta 

Constant 4,587 0,535  8,567 0,000  

IA -0,152 0,101 -0,105 -1,508 0,133 Ditolak 

SP -0,250 0,092 -0,198 -2,705 0,007 Ditolak 

KS 0,313 0,096 0,243 3,278 0,001 Diterima 

Dependent Variabel : PS 

Adjusted R2 = 0,052 

F = 4,931 

Sig F = 0,002 

Sumber : Data yang Diolah, 2021 
 

Dari uji regresi diperoleh nilai F-test sebesar 4,931 dengan nilai sig F sebesar 0,002 

sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS (PS). Nilai 

Adjusted R2 sebesar 0,052 menunjukkan bahwa daya penjelas internalisasi nilai-nilai 

agama, strategi pengajaran dosen, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 

akuntansi terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis 

IFRS adalah sebesar 5,2% sedangkan sisanya 94,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

diluar model.  

Berdasarkan Tabel 4.13 nilai koefisien beta (B1) dapat dilihat bahwa variabel 

Internalisasi Nilai-nilai Agama (IA) memiliki nilai sebesar –0,152 dengan nilai t-test -

1,508 dan nilai signifikansi sebesar 0,133. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Internalisasi Nilai–Nilai Agama (IA) berpengaruh negatif terhadap tingkat pemahaman 

mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS dan secara tidak signifikan. Dengan 

kata lain universitas yang memiliki internalisasi nilai–nilai agama berpengaruh negatif 
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terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS. 

Dengan demikian, hipotesis pertama yaitu internalisasi nilai-nilai agama terhadap 

tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS pada penelitian 

ini ditolak dan tidak terdukung secara empiris. Variabel internalisasi nilai-nilai 

agama memiliki hasil tidak terdukung secara empiris hal ini bisa dikatakan bahwa 

internalisasi nilai-nilai agama kurang optimal atau tidak berpengaruh terhadap 

pemahaman mahasiswa ketika mempelajari standar akuntansi keuangan.  

Hasil penelitian ini tidak memiliki teori pendukung dari hasil riset penelitian ini, 

dikarenakan variabel internalisasi nilai-nilai agama merupakan penelitian baru, 

sehingga tidak memiliki hasil penelitian sebelumnya oleh penelitian lain, maka untuk 

hasil yang sama dengan penelitian ini tidak ada. 

Berdasarkan Tabel 4.14 nilai koefisien beta (B2) dapat dilihat bahwa variabel 

Strategi Pengajaran (SP) menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien beta menunjukkan 

nilai negatif sebesar -0,250 dengan nilai t-test -2,705 serta nilai signifikansi dari 

variabel SP sebesar 0,007. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Strategi 

Pembelajaran Dosen berpengaruh negatif dan signifikan pada level 7% terhadap 

tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS. Dengan 

demikian, hipotesis kedua yaitu strategi pengajaran dosen terhadap tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS pada penelitian ini 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa 

akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS. Dengan demikian maka hipotesis kedua 

yaitu strategi pengajaran dosen terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi 

terhadap SAK berbasis IFRS ditolak dan tidak terdukung secara empiris. Variabel 
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strategi pengajaran dosen tidak penentu mahasiswa menjadi paham mengenai standar 

akuntansi keuangan, namun strategi pengajaran dosen harus sejalan dengan minat 

belajar mahasiswa terhadap standar akuntansi keuangan.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori pertama yaitu teori Cropper dalam 

Arifah (2019) yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah penentu atas 

berbagai pilihan jenis latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap tingkah 

laku yang diharapkan dapat direalisasikan oleh pelajar dalam kegiatan belajarnya. 

Teori kedua yaitu teori Sanjaya (dalam Zainiyati, 2010) yang menyatakan bahwa 

istilah strategi di dalam konteks belajar – mengajar, strategi berarti pola umum 

perbuatan dari guru ke peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Maka 

dari itu, konsep strategi ini merujuk pada karakteristik abstrak berbagai macam 

perbuatan guru dan peserta didik di dalam proses belajar-mengajar. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana/rangkaian tindakan 

dalam suatu metode yang diaplikasikan ke dalam proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan belajar di kelas. Variabel strategi pengajaran dosen merupakan 

variabel baru yang belum dilakukan penelitian sebelumnya oleh penelitian lain, maka 

untuk hasil yang sama dengan penelitian ini tidak ada.  

Dalam hal ini strategi pembelajaran pada realitanya ketika dosen sudah 

memberikan strategi pembelajaran harus seimbang dengan antusias belajar 

mahasiswa untuk menerima materi perkuliahan dari dosen. Jika mahasiswa terlalu 

pasif, maka perencanaan strategi pembelajaran dari dosen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap mahasiswa akuntansi. 

 Berdasarkan Tabel 4.13 nilai koefisien beta (B3) variabel Ketersediaan 

Sarana (KS) menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien beta sebesar 0,313 dengan nilai 
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t-test 3,278 serta nilai signifikansinya dari variabel KS sebesar 0,001. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh positif 

terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS dan 

secara statistik signifikan pada level 1%. Jadi hipotesis ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung pendidikan akuntansi berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS. 

Dengan demikian hipotesis ketiga yaitu ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung pendidikan akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS  diterima dan 

terdukung secara empiris.  

Hasil penelitian ini mendukung teori Janatusurur (2016) yang menyatakan 

bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dibutuhkan dan digunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media 

pengajaran. Ketersediaan sarana yang lengkap seperti buku-buku literatur, jurnal, 

akses internet, dan media belajar dapat menjadi sumber informasi yang penting dan 

memotivasi individu untuk terus menggali sesuatu yang baru. IFRS merupakan suatu 

standar baru yang perlu dipelajari dan dipahami oleh kalangan akademisi. 

Tersedianya sarana pendidikan yang memadai yang berkaitan dengan IFRS akan 

membantu dosen dan mahasiswa dalam mempelajari dan memahami IFRS.   

Dalam melakukan pembelajaran baik di universitas maupun sekolah pasti 

membutuhkan buku pedoman (literatur) guna untuk menjadi pedoman teori dalam 

belajar. Sehingga dalam pemilihan membeli buku pedoman (literatur) sangat penting 

bagi para mahasiswa karena harus sesuai pedoman yang sudah berlaku. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widaningrum (2010). Hasil dari 

penelitiannya yang menggunakan variabel ketersediaan sarana pendidikan 

memberikan hasil bahwa variabel ketersediaan sarana pendidikan berpengaruh 

positif pada tingkat pemahaman. Semakin mahasiswa menggunakan fasilitas yang 

diberikan oleh universitas maka kemungkinan mahasiswa tersebut akan memahami 

SAK berbasis IFRS. 

4.7.2. Analisis regresi linier berganda pada tingkat pemahaman mahasiswa 

akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS setiap universitas 

1. Universitas Islam Sultan Agung 

Hasil pengujian hipotesis regresi linier berganda pada Universitas Islam 

Sultan Agung dapat ditarik kesimpulan  hipotesis dapat dilihat pada nilai koefisien 

beta dan nilai signifikansi untuk menentukan level signifikan. Berikut tabel hasil 

uji hipotesis : 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Hipotesis pada Universitas Islam Sultan Agung 

Variabel Unstandardized 
Coefficient 

Standardized 
Coefficient 

t Sig. Hasil  

B Std.Error Beta 

Constant 3,089 1,062  2,907 0,005  

IA -0,081 0,155 -0,066 -0,519 0,606 Ditolak 

SP -0,146 0,197 -0,088 -0,744 0,460 Ditolak 

KS 0,464 0,163 0,365 2,846 0,006 Diterima 

Dependent Variabel : PS 

Adjusted R2 = 0,077 

F = 2,864 

Sig F = 0,043 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 
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Dari uji regresi diperoleh nilai F-test sebesar 2,864 dengan nilai sig F sebesar 

0,043 sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis 

IFRS (PS). Nilai Adjusted R2 sebesar 0,077 menunjukkan bahwa daya penjelas 

internalisasi nilai-nilai agama (IA), strategi pengajaran dosen (SP), dan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akuntansi (KS) terhadap tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS adalah sebesar 

7,7% sedangkan sisanya 92,83% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. 

Tabel 4.14 menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien beta bernilai negatif pada 

variabel IA yaitu -0,081 dengan nilai t-test -0,519 serta nilai signifikansinya 0,606. 

Kesimpulannya bahwa Internalisasi Nilai–Nilai Agama berpengaruh negatif 

terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS 

dan tidak signifikan. Variabel SP berpengaruh negatif karena nilai koefisien beta 

bernilai negatif sebesar -0,146 dengan nilai t-test -0,744 serta nilai sig 0,460. 

Pengajaran Dosen di UNISSULA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS. Lalu untuk 

variabel KS berpengaruh positif karena nilai koefisien beta bernilai positif sebesar 

0,464 serta nilai t-test 2,846 serta nilai signifikannya 0,006. Maka Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana berpengaruh positif dan signifikan pada level 6%. 

Universitas Islam Sultan Agung pada variabel IA dan variabel SP hasilnya sesuai 

dengan penelitian secara panel yaitu nilai koefisien beta bernilai negatif, sedangkan 

untuk variabel KS juga sesuai dengan penelitian secara panel yaitu nilai koefisien 

beta bernilai positif. 
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2. Universitas Kristen Satya Wacana 

Hasil pengujian hipotesis regresi linier berganda pada Universitas Islam 

Sultan Agung dapat ditarik kesimpulan  hipotesis dapat dilihat pada nilai koefisien 

beta dan nilai signifikansi untuk menentukan level signifikan. Berikut tabel hasil 

uji hipotesis : 

Tabel 4.15  
Hasil Uji Hipotesis Pada Universitas Kristen Satya Wacana 

Variabel Unstandardized 
Coefficient 

Standardized 
Coefficient 

T Sig. Hasil 

B Std.Error Beta 

Constant 4,039 1,354  2,982 0,004  

IA -0,314 0,215 -0,175 -1,462 0,149 Ditolak 

SP 0,017 0,218 0,010 0,080 0,937 Diterima 

KS 0,321 0,193 0,210 1,664 0,101 Diterima 

Dependent Variabel : PS 

Adjusted R2 = 0,026 

F = 1,623 

Sig F = 0,192 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

Dari uji regresi diperoleh nilai F-test sebesar 1,623 dengan nilai sig F sebesar 

0,192 sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis 

IFRS (PS). Nilai Adjusted R2 sebesar 0,026 menunjukkan bahwa daya penjelas 

internalisasi nilai-nilai agama (IA), strategi pengajaran dosen (SP), dan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akuntansi (KS) terhadap tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS adalah sebesar 

2,6% sedangkan sisanya 97,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. 
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Tabel 4.15 menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien beta bernilai negatif 

sebesar -0,314 dengan nilai t-test -1,462 serta nilai signifikansinya 0,149. 

Kesimpulannya bahwa Internalisasi Nilai–Nilai agama berpengaruh negatif dan 

signifikan pada level 15% terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi 

terhadap SAK berbasis IFRS. Lalu untuk variabel SP berpengaruh positif karena nilai 

beta koefisien bernilai positif sebesar 0,017 dengan nilai t-test 0,080 serta nilai 

signifikansinya 0,937 sehingga untuk variabel Strategi Pembelajaran Dosen 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa 

akuntansi di UKSW. Kemudian untuk variabel KS berpengaruh positif karena nilai 

koefisien beta bernilai positif sebesar 0,321 dengan nilai t-test 1,664 dan untuk nilai 

signifikansinya 0,101. sehingga untuk variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

berpengaruh positif dan signifikan pada level 10% terhadap tingkat pemahaman 

mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS di UKSW. 

Universitas Kristen Satya Wacana pada variabel IA dan variabel KS hasilnya 

sesuai dengan penelitian secara panel yaitu untuk variabel IA nilai koefisien beta 

bernilai negatif dan untuk variabel KS nilai koefisien beta bernilai positif. Namun 

untuk variabel SP tidak sesuai dengan penelitian secara panel yang bernilai negatif, 

sedangkan variabel SP pada Universitas Kristen Satya Wacana bernilai positif. 

3. Universitas Katolik Soegijapranata 

Hasil pengujian hipotesis regresi linier berganda pada Universitas Katolik 

Soegijapranata dapat ditarik kesimpulan  hipotesis dapat dilihat pada nilai 

koefisien beta dan nilai signifikansi untuk menentukan level signifikan. Berikut 

tabel hasil uji hipotesis. 
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Tabel 4.16  
Hasil Uji Hipotesis Pada Universitas Katolik Soegijapranata 

Variabel Unstandardized 
Coefficient 

Standardized 
Coefficient 

T Sig. Hasil 

B Std.Error Beta 

Constant 4,467 0,762  5,866 0,000  

IA 0,032 0,148 0,025 0,215 0,830 Diterima 

SP -0,052 0,117 -0,061 -0,445 0,658 Ditolak 

KS -0,008 0,129 -0,008 -0,062 0,951 Ditolak 

Dependent Variabel : PS 

Adjusted R2 = -0,037 

F = 0,110 

Sig F = 0,954 

Sumber : Data yang Diolah, 2021 

Dari uji regresi diperoleh nilai F-test sebesar 0,110 dengan nilai sig F sebesar 

0,954 sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis 

IFRS (PS). Nilai Adjusted R2 sebesar -0,037 menunjukkan bahwa daya penjelas 

internalisasi nilai-nilai agama (IA), strategi pengajaran dosen (SP), dan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akuntansi (KS) terhadap tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS adalah sebesar -

3,7% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. 

Pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa untuk variabel internalisasi nilai-nilai 

agama (IA) berpengaruh positif karena nilai koefisien beta bernilai positif sebesar 

0,032 dengan nilai t-test 0,215 dan nilai signifikansinya 0,830. Sehingga untuk 

variabel internalisasi nilai-nilai Agama berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi di UNIKA. Selanjutnya untuk 

variabel SP berpengaruh negatif karena nilai beta -0,052 dengan nilai t-test -0,445 

dan untuk nilai signifikan 0,658. Sehingga untuk variabel Strategi Pengajaran Dosen 
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berpengaruh negatif secara signifikan pada tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi 

di UNIKA. Untuk variabel KS berpengaruh negatif karena nilai koefisien beta 

bernilai negatif sebesar -0,008 dengan nilai t-test -0,062 dan nilai sig 0,951. Sehingga 

untuk variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan Akuntansi 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa 

akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS di UNIKA.  

Tabel 4.17  
Hasil Uji Hipotesis Semua Sampel  

Asal Univ Variabel B Std Error T-test Sig 
UNISSULA IA -0,081 0,155 -0,519 0,606 

SP -0,146 0,197 -0,744 0,460 
KS 0,464 0,163 2,846 0,006 

UKSW IA -0,314 0,215 -1,462 0,149 
SP 0,017 0,218 0,080 0,937 
KS 0,321 0,193 1,664 0,101 

UNIKA IA 0,032 0,148 0,215 0,830 
SP -0,052 0,117 -0,445 0,658 
KS -0,008 0,129 -0,062 0,951 

Sumber : Data yang Diolah, 2021 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel internalisasi 

nilai–nilai agama, strategi pengajaran dosen, dan ketersediaan sarana dan prasarana 

di setiap Universitas yaitu Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Kristen Satya 

Wacana, dan Universitas Katolik Soegijapranata memiliki perbedaan tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS. Hal ini berarti 

bahwa setiap Universitas memiliki karakteristik nilai-nilai yang berbeda ketika 

dalam proses pembelajaran dalam memahami SAK berbasis IFRS. 

Universitas Katolik Soegijapranata pada variabel SP hasilnya sesuai dengan 

penelitian secara panel yaitu nilai koefisien beta bernilai negatif dan. Namun untuk 
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variabel IA dan KS tidak sesuai dengan penelitian secara panel pada variabel IA nilai 

koefisien beta bernilai negatif sedangkan pada Universitas Katolik Soegijapranata 

nilai koefisien beta bernilai positif, dan juga variabel KS pada penelitian panel 

memiliki nilai koefisien beta positif, sedangkan pada Universitas Katolik 

Soegijapranata nilai koefisien beta pada variabel KS bernilai negatif.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


