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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Partisipan 

Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa akuntansi aktif yang ada 

di universitas dengan program studi akuntansi akreditasi A dan non-A di 

Semarang dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian untuk Akreditasi A 

Keterangan Jumlah Persentase 

Tahun 2016 3 2.9 

2017 30 28.6 

2018 29 27.6 

2019 27 25.7 

2020 4 3.8 

2021 12 11.4 

Total 105 100.0 

Universitas Udinus 15 14.3 

Undip 30 28.6 

Unika 60 57.1 

Total 105 100.0 

Rata-rata IPK Min Max Mean 

2.66 3.95 3.4936 

Sumber: data primer, 2022 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 105 orang responden yang 

merupakan mahasiswa akuntansi aktif yang ada di universitas dengan program 

studi akuntansi akreditasi A yang sebagian besar merupakan mahasiswa 

dengan angkatan 2017 sebanyak 28,6% dengan sebagian besar merupakan 

mahasiswa dari Unika Soegijapranata Semarang yaitu sebanyak 60 orang 
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(57,1%), Universitas Diponegoro adalah sebanyak 30 (28,6%) dan sisanya 15 

orang (14,3%) adalah dari Universitas Dian Nuswantoro. Rata-rata IPK 

mahasiswa akuntansi aktif yang ada di universitas dengan program studi 

akuntansi akreditasi A adalah 3,49 dengan nilai minimum adalah 2,66 dan nilai 

maksimum adalah 3,95. 

Tabel 4.2 

Sampel Penelitian untuk Akreditasi Non-A 

Keterangan Jumlah Persentase 

Tahun 2015 1 0.7 

2016 1 0.7 

2017 17 11.3 

2018 67 44.7 

2019 20 13.3 

2020 30 20.0 

2021 14 9.3 

Total 150 100.0 

Universitas Universitas 33 1 0.7 

Unpand 28 18.7 

Unwahas 57 38.0 

USM 63 42.7 

Total 150 100.0 

Rata-rata IPK Min Max Mean 

2.88 3.98 3.5397 

Sumber: data primer, 2022 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 150 orang responden yang 

merupakan mahasiswa akuntansi aktif yang ada di universitas dengan program 

studi akuntansi akreditasi Non-A yang sebagian besar merupakan mahasiswa 

dengan angkatan 2018 sebanyak 44,7% dengan sebagian besar merupakan 

mahasiswa dari Universitas Semarang yaitu sebanyak 63 orang (42,7%), dari 

Universitas Wahid Hasyim sebanyak 57 orang (38%), Universitas Pandanaran 
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sebanyak 28 orang (18,7%) dan pada akhirnya Universitas 33 yaitu 1 orang 

(0,7%). Rata-rata IPK mahasiswa akuntansi aktif yang ada di universitas 

dengan program studi akuntansi akreditasi Non-A adalah 3,53 dengan nilai 

minimum adalah 2,88 dan nilai maksimum adalah 3,98. 

4.2  Uji Instrumen 

4.2.1    Uji Validitas 

Untuk uji validitas, variabel dapat dianggap valid apabila memiliki nilai 

cronbach alpha if item deleted lebih kecil dari nilai cronbach alpha. Pengujian 

validitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Uji Validitas Pengetahuan Dosen di Program Studi Akuntansi Terakreditasi 

A 

Indikator Cronbach alpha if item deleted Cronbach alpha 

K1 0,875 0,883 

K2 0,877 0,883 

K3 0,856 0,883 

K4 0,875 0,883 

K5 0,856 0,883 

K6 0,863 0,883 

K7 0,859 0,883 

Sumber: Data sekunder, diolah, 2022 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach alpha if item deleted dari semua indikator < cronbach alpha, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator pengetahuan dosen di 

program studi akuntansi terakreditasi A valid. 
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Tabel 4.4 

Uji Validitas Keterampilan Dosen di Program Studi Akuntansi Terakreditasi 

A 

Indikator Cronbach alpha if item deleted Cronbach alpha Keterangan 

S1 0,939 0,948 Valid 

S2 0,946 0,948 Valid 

S3 0,942 0,948 Valid 

S4 0,946 0,948 Valid 

S5 0,943 0,948 Valid 

S6 0,943 0,948 Valid 

S7 0,944 0,948 Valid 

S8 0,942 0,948 Valid 

S9 0,946 0,948 Valid 

S10 0,944 0,948 Valid 

S11 0,944 0,948 Valid 

S12 0,943 0,948 Valid 

S13 0,944 0,948 Valid 

Sumber: Data sekunder, diolah, 2022 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach alpha if item deleted dari semua indikator < cronbach alpha, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator keterampilan dosen di 

program studi akuntansi terakreditasi A valid. 

Tabel 4.5 

Uji Validitas Karakter Dosen di Program Studi Akuntansi Terakreditasi A 

Indikator Cronbach alpha if item deleted Cronbach alpha Keterangan 

C1 0,933 0,936 Valid 

C2 0,929 0,936 Valid 

C3 0,928 0,936 Valid 

C4 0,929 0,936 Valid 

C5 0,930 0,936 Valid 

C6 0,930 0,936 Valid 

C7 0,929 0,936 Valid 

C8 0,924 0,936 Valid 

C9 0,928 0,936 Valid 

Sumber: Data sekunder, diolah 
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Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach alpha if item deleted dari semua indikator < cronbach alpha, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator karakter dosen di program 

studi akuntansi terakreditasi A valid. 

Tabel 4.6 

Uji Validitas Metode Pembelajaran Dosen di Program Studi Akuntansi 

Terakreditasi A 

Indikator Cronbach alpha if item deleted Cronbach alpha Keterangan 

LM1 0,933 0,936 Valid 

LM2 0,935 0,936 Valid 

LM3 0,929 0,936 Valid 

LM4 0,929 0,936 Valid 

LM5 0,931 0,936 Valid 

LM6 0,922 0,936 Valid 

LM7 0,922 0,936 Valid 

LM8 0,921 0,936 Valid 

LM9 0,930 0,936 Valid 

Sumber: Data sekunder, diolah, 2022 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach alpha if item deleted dari semua indikator < cronbach alpha, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator metode pembelajaran dosen 

di program studi akuntansi terakreditasi A valid. 
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Tabel 4.7 

Uji Validitas Pengetahuan Dosen di Program Studi Akuntansi Terakreditasi 

non-A 

Indikator Cronbach alpha if item deleted Cronbach alpha Keterangan 

K1 0,964 0,968 Valid 

K2 0,965 0,968 Valid 

K3 0,960 0,968 Valid 

K4 0,963 0,968 Valid 

K5 0,962 0,968 Valid 

K6 0,965 0,968 Valid 

K7 0,962 0,968 Valid 

Sumber: Data sekunder, diolah, 2022 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach alpha if item deleted dari semua indikator < cronbach alpha, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator pengetahuan dosen di 

program studi akuntansi terakreditasi A valid. 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Keterampilan Dosen di Program Studi Akuntansi Terakreditasi 

non-A 

Indikator Cronbach alpha if item deleted Cronbach alpha Keterangan 

S1 0,978 0,979 Valid 

S2 0,978 0,979 Valid 

S3 0,977 0,979 Valid 

S4 0,978 0,979 Valid 

S5 0,978 0,979 Valid 

S6 0,978 0,979 Valid 

S7 0,978 0,979 Valid 

S8 0,977 0,979 Valid 

S9 0,978 0,979 Valid 

S10 0,978 0,979 Valid 

S11 0,977 0,979 Valid 

S12 0,977 0,979 Valid 

S13 0,977 0,979 Valid 

Sumber: Data sekunder, diolah, 2022 
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Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach alpha if item deleted dari semua indikator < cronbach alpha, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator keterampilan dosen di 

program studi akuntansi terakreditasi A valid. 

Tabel 4.9 

Uji Validitas Karakter Dosen di Program Studi Akuntansi Terakreditasi 

non-A 

Indikator Cronbach alpha if item deleted Cronbach alpha Keterangan 

C1 0,913 0,919 Valid 

C2 0,908 0,919 Valid 

C3 0,915 0,919 Valid 

C4 0,909 0,919 Valid 

C5 0,910 0,919 Valid 

C6 0,911 0,919 Valid 

C7 0,910 0,919 Valid 

C8 0,904 0,919 Valid 

C9 0,910 0,919 Valid 

Sumber: Data sekunder, diolah 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach alpha if item deleted dari semua indikator < cronbach alpha, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator karakter dosen di program 

studi akuntansi terakreditasi A valid. 
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Tabel 4.10 

Uji Validitas Metode Pembelajaran Dosen di Program Studi Akuntansi 

Terakreditasi non-A 

Indikator Cronbach alpha if item deleted Cronbach alpha Keterangan 
LM1 0,974 0,976 Valid 
LM2 0,974 0,976 Valid 
LM3 0,973 0,976 Valid 
LM4 0,974 0,976 Valid 
LM5 0,974 0,976 Valid 
LM6 0,973 0,976 Valid 
LM7 0,972 0,976 Valid 
LM8 0,972 0,976 Valid 
LM9 0,974 0,976 Valid 

Sumber: Data sekunder, diolah, 2022 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach alpha if item deleted dari semua indikator < cronbach alpha, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator metode pembelajaran dosen 

di program studi akuntansi terakreditasi A valid. 

4.2.2    Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Nilai Cut Off Keterangan 

Pengetahuan akreditasi A 0,883 0,7 Reliabel 

Orientasi relativisme akreditasi A 0,948 0,7 Reliabel 

Karakter akreditasi A 0,936 0,7 Reliabel 

Metode pembelajaran akreditasi A 0,936 0,7 Reliabel 

Pengetahuan akreditasi non- A 0,968 0,7 Reliabel 

Orientasi relativisme akreditasi non-A 0,979 0,7 Reliabel 

Karakter akreditasi non-A 0,919 0,7 Reliabel 

Metode pembelajaran akreditasi non-A 0,976 0,7 Reliabel 

Sumber: Data sekunder, diolah 



 
 

 

 

56 
 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha semua variabel > 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel penelitian ini reliabel. 

 

4.3  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik untuk variabel dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif 

Variabe
l 

Kisaran 
Hipotetik 

Standar 
Deviasi 

Hipotetik 

Mean 
Hipotetik 

Kisaran 
Empirik 

Rata-rata/ 
Mean Empirik 

Kategori Hasil 

Rendah Sedang Tinggi 

KA 7-35 4,67 21 14-35 28.27 x < 16,33 16,33 < x < 25,67 x >25,67 Tinggi 

SA 13-65 8,67 39 29-65 50.54 x < 30,33 30,33 < x < 47,67 x >47,67 Tinggi 

CA 9-45 6 27 27-45 37.34 x < 21 21 < x < 33 x >33 Tinggi 

LMA 9-45 6 27 23-45 35.44 x < 21 21 < x < 33 x >33 Tinggi 

KN-A 7-35 4,67 21 7-35 22.25 x < 16,33 16,33 < x < 25,67 x >25,67 Sedang 

SN-A 13-65 8,67 39 14-65 41.48 x < 30,33 30,33 < x < 47,67 x >47,67 Sedang 

CN-A 9-45 6 27 16-45 38.10 x < 21 21 < x < 33 x >33 Tinggi 

LMN-A 9-45 6 27 9-45 27.96 x < 21 21 < x < 33 x >33 Sedang 

Keterangan : 

- KA (Knowledge akreditasi A) 

- SA (Skill akreditasi A) 

- CA (Character akreditasi A) 

- LMA (Learning Methods akreditasi A) 

- KN-A (Knowledge akreditasi non-A) 

- SN-A (Skill akreditasi non-A) 

- CN-A (Character akreditasi non-A) 

- LMN-A (Learning Methods akreditasi non-A) 

Sumber : data sekunder, diolah, 2022 
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Tabel 4.13 

Sampel Penelitian Rata-rata IPK untuk Akreditasi A 

Keterangan IPK 

Universitas Udinus 3,478 

Undip 3,544 

Unika 3,472 

 

Tabel 4.14 

Sampel Penelitian Rata-rata IPK untuk Akreditasi non-A 

Keterangan IPK 

Universitas  

Unpand 3,416 

Unwahas 3,568 

USM 3,569 

 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan pada tabel 4.13 bahwa hasil 

rata-rata IPK mahasiswa akuntansi terakreditasi A di Fakultas Akuntansi Undip 

adalah yang tertinggi yaitu 3,544, rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Akuntansi 

Udinus adalah sebesar 3,478 dan rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Akuntansi 

Unika adalah yang terendah sebesar 3,472. Sedangkan berdasarkan hasil 

penelitian, didapatkan pada tabel 4.14 bahwa hasil rata-rata IPK mahasiswa 

akuntansi terakreditasi non-A di Fakultas Akuntansi USM adalah yang 

tertinggi yaitu 3,569, rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Akuntansi Unwahas 

adalah sebesar 3,568 , rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Akuntansi Universitas 

33 adalah sebesar 3,500, dan rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Akuntansi 

Unpand adalah yang terendah sebesar 3,416. 
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Berdasarkan hasil dari data 4.12, dapat diketahui bahwa untuk persepsi 

mahasiswa atas pengetahuan dosen di program studi akuntansi terakreditasi A 

memiliki nilai rata-rata sebesar 28,27, sehingga dapat diketahui bahwa persepsi 

mahasiswa atas pengetahuan dosen di program studi akuntansi terakreditasi A 

masuk dalam kategori tinggi artinya responden merasa bahwa dosen di 

program studi akuntansi terakreditasi A memiliki pengetahuan yang baik.  

Persepsi mahasiswa atas keterampilan dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi A memiliki nilai rata-rata sebesar 50,54, sehingga dapat diketahui 

bahwa persepsi mahasiswa atas keterampilan dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi A masuk dalam kategori tinggi artinya responden merasa bahwa 

dosen di program studi akuntansi terakreditasi A memiliki keterampilan yang 

melebihi standar yang telah ditetapkan. 

Persepsi mahasiswa atas karakter dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi A memiliki nilai rata-rata sebesar 37,34, sehingga dapat diketahui 

bahwa persepsi mahasiswa atas karakter dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi A masuk dalam kategori tinggi artinya responden merasa bahwa 

dosen di program studi akuntansi terakreditasi A memiliki karakter yang baik 

dan tepat sebagai dosen. 

Persepsi mahasiswa atas metode pembelajaran dosen di program studi 

akuntansi terakreditasi A memiliki nilai rata-rata sebesar 35,44, sehingga dapat 

diketahui bahwa persepsi mahasiswa atas metode pembelajaran dosen di 

program studi akuntansi terakreditasi A masuk dalam kategori tinggi artinya 
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responden merasa bahwa dosen di program studi akuntansi terakreditasi A 

memiliki metode pembelajaran yang baik. 

Berdasarkan hasil dari data 4.12, dapat diketahui bahwa untuk persepsi 

mahasiswa atas pengetahuan dosen di program studi akuntansi terakreditasi 

Non-A memiliki nilai rata-rata sebesar 22,25, sehingga dapat diketahui bahwa 

persepsi mahasiswa atas pengetahuan dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi Non-A masuk dalam kategori sedang artinya responden merasa 

bahwa dosen di program studi akuntansi terakreditasi Non-A memiliki 

pengetahuan yang cukup baik.  

Persepsi mahasiswa atas keterampilan dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi Non-A memiliki nilai rata-rata sebesar 41,48, sehingga dapat 

diketahui bahwa persepsi mahasiswa atas keterampilan dosen di program studi 

akuntansi terakreditasi Non-A masuk dalam kategori sedang artinya responden 

merasa bahwa dosen di program studi akuntansi terakreditasi Non-A memiliki 

keterampilan yang cukup sesuai standar yang telah ditetapkan. 

Persepsi mahasiswa atas karakter dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi Non-A memiliki nilai rata-rata sebesar 38,10, sehingga dapat 

diketahui bahwa persepsi mahasiswa atas karakter dosen di program studi 

akuntansi terakreditasi Non-A masuk dalam kategori tinggi artinya responden 

merasa bahwa dosen di program studi akuntansi terakreditasi Non-A memiliki 

karakter yang baik dan tepat sebagai dosen. 
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Persepsi mahasiswa atas metode pembelajaran dosen di program studi 

akuntansi terakreditasi Non-A memiliki nilai rata-rata sebesar 27,96, sehingga 

dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa atas metode pembelajaran dosen di 

program studi akuntansi terakreditasi Non-A masuk dalam kategori sedang 

artinya responden merasa bahwa dosen di program studi akuntansi terakreditasi 

Non-A memiliki metode pembelajaran yang cukup baik. 

4.4  Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Uji Normalitas-Kolmogorov-Smirnov Akreditasi A 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Pengetahuan Keterampilan Karakter 

Metode 

pembelajaran 

N 105 105 105 105 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 28.2762 50.5429 37.3429 35.4476 

Std. Deviation 3.82425 7.39676 4.18750 4.90090 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .120 .094 .102 .131 

Positive .120 .094 .102 .131 

Negative -.114 -.078 -.079 -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.231 .960 1.045 1.346 

Asymp. Sig. (2-tailed) .096 .315 .225 .053 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber : data sekunder, diolah 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi 

dari variabel pengetahuan, keterampilan, karakter dan metode pembelajaran 

memenuhi asumsi normalitas yang dapat dilihat dari nilai signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 atau > 0,05.   



 
 

 

 

61 
 

 

Tabel 4.16 

Uji Normalitas-Kolmogorov-Smirnov Akreditasi Non-A 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pengetahu

an 

Keterampi

lan 

Karak

ter 

Metode 

pembelajar

an 

N 150 150 150 150 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 22.2533 41.4800 38.10

00 

27.9600 

Std. Deviation 9.66429 16.71864 6.476

34 

11.88190 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .182 .147 .175 .164 

Positive .182 .139 .143 .159 

Negative -.177 -.147 -.175 -.164 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.233 1.799 2.147 2.009 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .001 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber : data sekunder, diolah 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi 

dari variabel pengetahuan, keterampilan, karakter dan metode pembelajaran 

tidak memenuhi asumsi normalitas yang dapat dilihat dari nilai signifikansi 

yang < 0,05. 

Dalam penelitian ini hasil yang didapat pada penyebaran data adalah 

tidak normal atau tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga pengolahan 

data menggunakan uji non parametrik yaitu uji mann whitney. 
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Tabel 4.17 

Uji Normalitas-Kolmogorov-Smirnov Akreditasi A dan non-A 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Pengetahuan Keterampilan Karakter 

Metode 

pembelajara

n 

N 255 255 255 255 

Normal Parametersa,b Mean 24.7333 45.2118 37.7882 31.0431 

Std. Deviation 8.34254 14.36457 5.65009 10.30949 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .192 .146 .125 .154 

Positive .129 .100 .101 .109 

Negative -.192 -.146 -.125 -.154 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.061 2.325 1.993 2.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber : data sekunder, diolah 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi 

dari variabel pengetahuan, keterampilan, karakter dan metode pembelajaran 

tidak memenuhi asumsi normalitas yang dapat dilihat dari nilai signifikansi 

yang < 0,05 sehingga untuk melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji 

beda non parametrik yaitu dengan uji Mann-Whitney. 

4.5  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Mann 

Whitney yaitu jika sig. F < 0.05, maka H0 ditolak dan HA diterima sedangkan 

jika sig. F > 0.05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Hasil yang didapat adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Hipotesis 

Ranks 

 Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

Pengetahuan Akreditasi A 105 148.30 15,571.50 

Akreditasi Non A 150 113.79 17,068.50 

Total 255   
Keterampilan Akreditasi A 105 146.35 15,367.00 

Akreditasi Non A 150 115.15 17,273.00 

Total 255   
Karakter Akreditasi A 105 111.29 11,685.50 

Akreditasi Non A 150 139.70 20,954.50 

Total 255   
Metode pembelajaran Akreditasi A 105 149.14 15,660.00 

Akreditasi Non A 150 113.20 16,980.00 

Total 255   

 

Test Statisticsa 

 Pengetahuan Keterampilan Karakter 

Metode 

pembelajaran 

Mann-Whitney U 5,743.500 5,948.000 6,120.500 5,655.000 

Wilcoxon W 17,068.500 17,273.000 11,685.500 16,980.000 

Z -3.686 -3.326 -3.034 -3.836 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .001 .002 .000 

a. Grouping Variable: Kategori 

 

Sumber : data sekunder, diolah 

 

 

a. Perbedaan pengetahuan atau knowledge dosen di program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A berdasarkan persepsi mahasiswa 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh 

hasil signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka H1 : Terdapat perbedaan 

pengetahuan atau knowledge dosen di program studi akuntansi terakreditasi 

A dan non-A diterima. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan 

pengetahuan atau knowledge dosen di program studi akuntansi terakreditasi 

A dan non-A. Nilai negatif menunjukkan bahwa mahasiswa pada program 
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studi akuntansi terakreditasi A memiliki persepsi yang lebih baik terhadap 

pengetahuan dosennya dibandingkan pada mahasiswa program studi 

akuntansi terakreditasi Non-A. Misalnya nilai negatif menunjukkan bahwa 

salah satu kelompok (yaitu akreditasi A : skor 1) memiliki nilai yang lebih 

baik dari akreditasi B. 

b. Perbedaan keterampilan atau skill dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A berdasarkan persepsi mahasiswa 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh 

hasil signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 maka H2 : Terdapat perbedaan 

keterampilan atau skill dosen di program studi akuntansi terakreditasi A dan 

non-A diterima. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan keterampilan atau 

skill dosen di program studi akuntansi terakreditasi A dan non-A. Nilai 

negatif menunjukkan bahwa mahasiswa pada program studi akuntansi 

terakreditasi A memiliki persepsi yang lebih baik terhadap keterampilan 

dosennya dibandingkan pada mahasiswa program studi akuntansi 

terakreditasi Non-A.  

c. Perbedaan karakter atau character dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A berdasarkan persepsi mahasiswa 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh 

hasil signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 maka H3 : Terdapat perbedaan 

karakter atau character dosen di program studi akuntansi terakreditasi A 

dan non-A diterima. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan karakter atau 

knowledge dosen di program studi akuntansi terakreditasi A dan non-A. 
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Nilai positif menunjukkan bahwa mahasiswa pada program studi akuntansi 

terakreditasi Non-A memiliki persepsi yang lebih baik terhadap karakter 

dosennya dibandingkan pada mahasiswa program studi akuntansi 

terakreditasi A.  

d. Perbedaan metode pembelajaran atau learning methods dosen di 

program studi akuntansi terakreditasi A dan non-A berdasarkan 

persepsi mahasiswa 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh 

hasil signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka H4 : Terdapat perbedaan 

metode pembelajaran atau knowledge dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A diterima. Hal ini menunjukkan terdapat 

perbedaan metode pembelajaran atau knowledge dosen di program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A. Nilai negatif menunjukkan bahwa 

mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi A memiliki persepsi 

yang lebih baik terhadap metode pembelajaran dosennya dibandingkan pada 

mahasiswa program studi akuntansi terakreditasi Non-A.  

4.8  Pembahasan 

4.8.1 Perbedaan pengetahuan atau knowledge dosen di program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A berdasarkan persepsi 

mahasiswa. 

Hasil penelitian terbukti bahwa terdapat perbedaan pengetahuan 

atau knowledge dosen di program studi akuntansi terakreditasi A dan 
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non-A berdasarkan persepsi mahasiswa. Mahasiswa pada program studi 

akuntansi terakreditasi A memiliki persepsi yang lebih baik terhadap 

pengetahuan dosennya dibandingkan pada mahasiswa program studi 

akuntansi terakreditasi Non-A. Adanya perbedaan pengetahuan yang 

diajarkan merupakan perbedaan dari kurikulum pelajaran yaitu 

akuntansi keuangan, auditing, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, 

komputerisasi akuntansi, teori akuntansi, seminar akuntansi dan 

tergantung dari lulusan universitas. Buamonabot et al., (2019) 

mengatakan semakin tinggi tingkat akreditasi perguruan tinggi 

menunjukkan bahwa bahwa semakin bermutu perguruan tinggi 

tersebut. Adanya proses akreditasi perguruan  tinggi, maka sangat 

mungkin perbedaan-perbedaan yang semula tidak tampak  menjadi 

tampak dengan jelas (Machfoedz, 1999). Persepsi yang dirasakan 

mahasiswa mengenai profesionalisme dosen dari segi pengetahuan 

yang diberikan dalam berbagai bentuk yaitu pemberian pemahaman 

mengenai isu etika profesi, korupsi atau fraud, tata kelola dan CSR 

dalam pembelajaran, pemberian pemahaman dan mendiskusikan 

dengan jelas mengenai perkembangan standar akuntansi dan teori 

akuntansi, serta pemberian pemahaman dan mendiskusikan standar-

standar profesi akuntan publik dalam perkuliahan. Pemberian informasi 

tersebut diharapkan dapat menambah ilmu bagi mahasiswa serta dapat 

bermanfaat dan diterapkan mahasiswa untuk kehidupan di masa depan. 
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Mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi A 

memiliki persepsi terhadap pengetahuan dosen yang berbeda dengan 

mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi Non-A karena 

dosen pada program studi akuntansi terakreditasi A dipandang memiliki 

pengetahuan yang sangat baik selain itu mahasiswa merasakan pendidik 

memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menceritakan 

mengenai pengalaman dan cara mengaplikasikan pengetahuan yang 

dimilikinya dalam dunia nyata. Seseorang dengan pengetahuan yang 

banyak secara tidak langsung juga memiliki pengalaman banyak 

sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dari dosen. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Sudaryono et al., (2005) mengatakan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara akreditasi A dengan C dan B 

dengan C. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nursiah (2017) 

mengatakan bahwa terdapat perbedaan hasil akreditasi yaitu A,B,dan C 

tergantung dari hasil skor evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh 

BAN-PT. Semakin baik kualitas lembaga atau organisasi tersebut maka 

akan mendapatkan akreditasi yang semakin baik juga yaitu akreditasi 

A. Semakin tinggi akreditasi yang didapat oleh program studi tersebut 

maka semakin positif kualitas pengetahuan dosen. 
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4.8.2 Perbedaan keterampilan atau skill dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A berdasarkan persepsi mahasiswa. 

Hasil penelitian terbukti bahwa terdapat perbedaan 

keterampilan atau skill dosen di program studi akuntansi terakreditasi 

A dan non-A berdasarkan persepsi mahasiswa. Mahasiswa pada 

program studi akuntansi terakreditasi A memiliki persepsi yang lebih 

baik terhadap keterampilan dosennya dibandingkan pada mahasiswa 

program studi akuntansi terakreditasi Non-A. Djamarah (2010) 

mengemukakan keterampilan akuntan pendidik adalah keterampilan 

yang mutlak harus dimiliki oleh pendidik dalam menjalankan tugasnya 

dalam interaksi edukatif di dalam kelas. Profesionalisme akuntan 

pendidik merupakan sebuah keharusan di mana tolok ukur yang harus 

dimiliki dalam mewujudkan profesionalisme adalah berkeahlian, dan 

berkarakter (Ludigdo dan Machfoedz dalam Amaliah, 2011). 

Buamonabot et al., (2019) menyatakan, semakin tinggi tingkat 

akreditasi perguruan tinggi menunjukkan bahwa bahwa semakin 

bermutu perguruan tinggi tersebut. Persepsi yang dirasakan mahasiswa 

mengenai profesionalisme dosen dari segi keterampilan yang diberikan 

dalam berbagai bentuk yaitu dosen memiliki cara untuk membuat 

mahasiswa merasa antusias terhadap jurusan akuntansi, dosen mampu 

mempresentasikan materi kuliah dengan baik, serta dosen mampu 

menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

kuantitatif. 
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Mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi A 

memiliki persepsi terhadap keterampilan dosen yang berbeda dengan 

mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi Non-A karena 

dosen pada program studi akuntansi terakreditasi A dirasakan oleh 

mahasiswa mampu untuk menyampaikan pengetahuan tersebut 

sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh mahasiswa. Mahasiswa juga 

merasakan adanya keterampilan yang dimiliki oleh dosen untuk dapat 

memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dirinya maupun 

mahasiswa meningkatkan keterampilan. Hal ini membuat mahasiswa 

pada program studi akuntansi terakreditasi A yang memiliki fasilitas 

teknologi lebih lengkap merasakan adanya perbedaan keterampilan dari 

dosen dibandingkan dengan mahasiswa program studi akuntansi 

terakreditasi Non-A. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Nurdin, 2013) 

mengenai Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Profesionalisme 

Akuntan Pendidik pada Perguruan Tinggi Swasta di Makassar. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa mayoritas akuntan pendidik 

pada Perguruan Tinggi Swasta di Makassar memiliki tingkat 

keterampilan (skill) yang tinggi. Sudaryono et al., (2005) mengatakan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara akreditasi A dengan C dan B 

dengan C. Semakin baik kualitas lembaga atau organisasi tersebut maka 

akan mendapatkan akreditasi yang semakin baik juga yaitu akreditasi 

A. Semakin tinggi akreditasi yang didapat oleh program studi tersebut 
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maka semakin positif kualitas profesionalisme dosen dalam hal 

keterampilan. 

4.8.3 Perbedaan karakter atau character dosen di program studi 

akuntansi terakreditasi A dan non-A berdasarkan persepsi 

mahasiswa. 

Hasil penelitian terbukti bahwa terdapat perbedaan karakter atau 

knowledge dosen di program studi akuntansi terakreditasi A dan non-A 

berdasarkan persepsi mahasiswa. Mahasiswa pada program studi 

akuntansi terakreditasi Non-A memiliki persepsi yang lebih baik 

terhadap karakter dosennya dibandingkan pada mahasiswa program 

studi akuntansi terakreditasi A. Priyatna (2017) menyatakan bahwa 

karakter (character) merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan 

(virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara 

pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Profesionalisme dosen 

merupakan sebuah keharusan di mana tolok ukur yang harus dimiliki 

dalam mewujudkan profesionalisme adalah berkarakter (Ludigdo dan 

Machfoedz dalam Amaliah, 2011). Karakter (character) merupakan 

watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari 

hasil penghayatan berbagai etika (virtues) yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. 

Persepsi yang dirasakan mahasiswa mengenai profesionalisme dosen 

dari segi karakter yang diberikan dalam berbagai bentuk yaitu dosen 
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mampu datang dan selesai tepat waktu dalam perkuliahan, memberikan 

kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan pada setiap 

mahasiswa, mampu memisahkan masalah pribadi dengan masalah 

pekerjaan sehingga dosen mampu mengendalikan emosi dengan baik, 

dan menginformasikan kepada mahasiswa jika tidak dapat memberikan 

kuliah. 

Mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi A 

memiliki persepsi terhadap pengetahuan dosen yang berbeda dengan 

mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi Non-A karena 

dalam hal ini mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi A 

memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan 

program studi akuntansi terakreditasi Non-A. Hasil ini dapat terjadi 

karena adanya perasaan bahwa dosen pada program studi akuntansi 

terakreditasi A walaupun mampu dipercaya, bertanggung jawab, dan 

adil, namun ada perasaan bahwa dosen kurang peduli dengan 

mahasiswa dan ada mahasiswa yang merasa bahwa dosen meremehkan 

/ kurang respek dengan mahasiswa. Hal ini membuat walaupun ada 

perbedaan antara program studi akuntansi terakreditasi A dan Non-A, 

persepsi mahasiswa program studi akuntansi terakreditasi Non-A dalam 

hal karakter dosen lebih baik dibandingkan mahasiswa program studi 

akuntansi terakreditasi A. Karakter seseorang terbentuk dari pengaruh 

lingkungan yang ada sekitarnya. Sebagai dosen, karakter dibutuhkan 

dalam profesionalisme. Karakter yang baik maka akan menghasilkan 
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profesionalisme yang baik juga, misalnya kejujuran seorang dosen 

sangat dibutuhkan untuk memberikan hasil yang maksimal. Akreditasi 

merupakan hal yang penting bagi perguruan tinggi dan program studi 

karena dengan adanya status akreditasi maka akan berpengaruh pada 

jumlah mahasiswa yang didapat dan kualitas profesionalisme dosen 

pada perguruan tinggi. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurdin, 

2013) mengenai Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap 

Profesionalisme Akuntan Pendidik pada Perguruan Tinggi Swasta di 

Makassar. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mayoritas 

akuntan pendidik pada Perguruan Tinggi Swasta di Makassar memiliki 

memiliki karakter (character) meliputi personal dan etika yang baik. 

4.8.4 Perbedaan metode pembelajaran atau learning methods dosen di 

program studi akuntansi terakreditasi A dan non-A berdasarkan 

persepsi mahasiswa. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan 

metode pembelajaran atau knowledge dosen di program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A berdasarkan persepsi mahasiswa. Mahasiswa 

pada program studi akuntansi terakreditasi A memiliki persepsi yang 

lebih baik terhadap metode pembelajaran dosennya dibandingkan pada 

mahasiswa program studi akuntansi terakreditasi Non-A. Makmur 

(2017), menyatakan learning methods adalah kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur sistematik dalam mengkoordinasikan 
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pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, di mana metode ini 

juga berfungsi sebagai pedoman guru dalam merancang dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran serta mengelolah kelas. Sebagai 

dosen yang menginginkan profesionalisme yang baik, metode 

pembelajaran sangatlah penting untuk diperhatikan dengan baik. 

Melakukan metode pembelajaran dengan baik dan tekun akan 

memberikan bekal yang sangat bermanfaat untuk profesionalisme 

dosen di masa yang akan datang. 

Mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi A 

memiliki persepsi terhadap metode pembelajaran oleh dosen yang 

berbeda dengan mahasiswa pada program studi akuntansi terakreditasi 

Non-A karena metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada 

program studi akuntansi terakreditasi A terkesan lebih efektif untuk 

membuat mahasiswa lebih cepat paham dalam waktu yang singkat. Hal 

ini karena memandang dari profesionalisme dosen dari segi metode 

pembelajaran yang diberikan dalam berbagai bentuk yaitu dosen 

mampu menggunakan bantuan teknologi dalam mengajar, dosen 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan 

materi supaya bisa diserap dengan mudah oleh mahasiswa, dan dosen 

memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat 

secara aktif di dalam kelas. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa dan diterapkan mahasiswa untuk kehidupan di masa depan. 

Mahasiswa merasakan tidak hanya diajarkan teori saja, namun juga 
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diajarkan mengenai aplikasinya di dunia akuntansi yang nyata sehingga 

lebih mudah membayangkan dibandingkan dengan hanya sebatas teori 

saja. Perbedaan metode pembelajaran yang lain adalah cara 

penyampaian materi yang terkesan lebih ringkas dan membuat 

mahasiswa tidak perlu mencatat terlalu banyak, serta adanya materi 

yang dapat disiapkan oleh dosen yang dilengkapi latihan yang 

memudahkan mahasiswa dalam menghadapi ujian.  

Hasil ini sesuai dengan Sudaryono et al., (2005) mengatakan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara akreditasi A dengan C dan B 

dengan C. Semakin baik kualitas lembaga atau organisasi tersebut maka 

akan mendapatkan akreditasi yang semakin baik juga yaitu akreditasi 

A. Semakin tinggi akreditasi yang didapat program studi tersebut maka 

semakin positif kualitas profesionalisme dosen dalam hal metode 

pembelajaran.


