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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini menggunakan responden mahasiswa aktif S1 dengan Program 

Studi Akuntansi di Kopertis Wilayah VI yang telah menempuh mata kuliah sistem 

informasi akuntansi, dari keseluruhan populasi didapatkan sampel sebanyak 405 

responden, berikut adalah gambaran umum responden dalam penelitian ini yang 

meliputi usia, perguruan tinggi, dan jenis kelamin. 

Gambar 4.1 

Usia Responden

 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

Hasil data yang diperoleh dari 405 responden menunjukkan bahwa 20 

responden (4,9%) diantaranya berumur 19 tahun, 109 responden (26,9%) berumur 

20 tahun, 164 responden (40,5%) berumur 21 tahun, 97 responden (24,0%) berumur 
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22 tahun, 13 responden (3,2%) berumur 23 tahun, 1 responden (0,2%) berumur 24 

tahun dan 1 responden (0,2%) berumur 37 tahun. Dari hasil data tersebut 

menunjukkan responden mahasiswa akuntansi dalam penelitian ini mayoritas 

berumur 21 tahun. 

Gambar 4.2 

Perguruan Tinggi Responden 

 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Hasil data yang diperoleh dari 405 responden menunjukkan bahwa 42 

responden (10,4%) berasal dari STIE Bank BPD Jawa Tengah, 1 responden (0,2%) 

berasal dari STMIK Widya Pratama Pekalongan, 95 responden (23,5%) berasal dari 

Unika Soegijapranata Semarang, 5 responden (1,2%) berasal dari Universitas AKI, 

55 responden (13,6%) berasal dari Universitas Dian Nuswantoro, 30 responden 
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(7,4%) berasal dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 10 responden (2,5%) 

berasal dari Universitas Kristen Satya Wacana, 30 responden (7,4%) berasal dari 

Universitas Muhammadiyah Semarang, 18 responden (4,4%) berasal dari 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1 responden (0,2%) berasal dari Universitas 

Nasional Karangturi, 74 responden (18,3%) berasal dari Universitas Semarang, dan 

44 responden (10,9%) berasal dari Universitas Stikubank Semarang. Dari hasil data 

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berasal dari 

Unika Soegijapranata Semarang. 

Gambar 4.3 

Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

Hasil data dari 405 responden menunjukkan bahwa 99 responden (24,4%) 

diantaranya adalah laki-laki, dan 306 responden lainnya (75,6%) adalah 

perempuan. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden 

dalam penelitian ini adalah perempuan. 
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4.2 Hasil Pengujian Alat Pengumpulan Data 

4.2.1 Hasil Uji Validitas  

Pengujian validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur valid 

atau tidaknya kuesioner. Pernyataan kuesioner dikatakan valid apabila 

signifikansi kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05). 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Berpikir Kritis (BK) 

Pernyataan Signifikansi Keterangan 

BK1 

BK2 

BK3 

BK4 

BK5 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Hasil uji validitas pada variabel berpikir kritis menunjukkan bahwa 

seluruh pernyataan memiliki angka signifikansi kurang dari 0,05 (Sig. < 

0,05). Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pernyataan pada variabel 

berpikir kritis dinyatakan valid. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Apresiasi atas Sistem Informasi Akuntansi (AS) 

Pernyataan Signifikansi Keterangan 

AS1 

AS2 

AS3 

AS4 

AS5 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Hasil uji validitas pada variabel apresiasi atas sistem informasi 

akuntansi menunjukkan bahwa seluruh pernyataan memiliki angka 
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signifikansi kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

seluruh pernyataan pada variabel apresiasi sistem informasi akuntansi 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi (PS) 

Pernyataan Signifikansi Keterangan 

PS1 

PS2 

PS3 

PS4 

PS5 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Hasil uji validitas pada variabel pembelajaran sistem informasi 

akuntansi menunjukkan bahwa seluruh pernyataan memiliki angka 

signifikansi kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

seluruh pernyataan pada variabel pembelajaran sistem informasi akuntansi 

dinyatakan valid. 

 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan sebuah indikator dari variabel. Kuesioner 

dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,7. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Pernyataan Cronbach’s Alpha Keterangan 

BK 

AS 

PS 

.702 

.769 

.787 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel baik independen 

maupun dependen memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar daripada 0,7 

sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel. 

 

4.2.3 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui rata-rata, nilai 

minimum, nilai maksimal, dan jumlah data penelitian. Berdasarkan data yang 

diperoleh, maka statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Skala Ket. 

Rendah Sedang Tinggi 

BK 

AS 

PS 

1.00 – 5.00 

1.00 – 5.00 

1.00 – 5.00 

1.00 – 5.00 

1.00 – 5.00 

1.00 – 5.00 

4.034 

4.045 

4.109 

1 – 2.33 

1 – 2.33 

1 – 2.33 

2.34 – 3.66 

2.34 – 3.66 

2.34 – 3.66 

3.67 – 5 

3.67 – 5 

3.67 – 5 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.5 kisaran teoritis jawaban responden adalah 1 – 5 

yang diperoleh dari jawaban minimal dan maksimal dari 5 item pernyataan 

dalam kuesioner yang menggunakan Skala Likert 1 – 5. Kisaran aktual 
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variabel berpikir kritis adalah 1,00 – 5,00. Kisaran aktual variabel apresiasi 

atas sistem informasi akuntansi adalah 1,00 – 5,00. Kisaran aktual variabel 

pembelajaran sistem informasi akuntansi adalah 1,00 – 5,00. 

Rata-rata keseluruhan jawaban variabel berpikir kritis adalah 4,034 

yang termasuk dalam kategori tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa memiliki persepsi yang tinggi terhadap usaha pengajar untuk 

membantu siswa berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Rata-rata 

keseluruhan jawaban variabel apresiasi atas sistem informasi akuntansi adalah 

4,045 yang termasuk dalam kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa memiliki persepsi yang tinggi terhadap usaha pengajar untuk 

memberikan siswa pemahaman terkait peran penting sistem informasi 

akuntansi dalam proses pembelajaran. Rata-rata keseluruhan jawaban 

variabel pembelajaran sistem informasi akuntansi adalah 4,109 yang juga 

termasuk dalam kategori tinggi, maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa 

memiliki persepsi yang tinggi terhadap seberapa baik pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan, keinginan, serta pemahaman yang mereka peroleh 

dalam proses pembelajaran sistem informasi akuntansi. 

 

4.2.4 Compare Means 

Compare Means digunakan untuk mengetahui gambaran responden 

yang dilihat dari usia, jenis kelamin, perguruan tinggi yang dibandingkan 

dengan rata-rata data variabel penelitian yaitu berpikir kritis, apresiasi atas 

sistem informasi akuntansi, dan pembelajaran sistem informasi akuntansi.  
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Gambar 4.4 

Compare Means Berdasarkan Usia 
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Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, nilai berpikir kritis yang 

dibandingkan dengan usia memiliki nilai terbesar 4,0360 untuk usia 21-23. 

Nilai terbesar apresiasi atas sistem informasi akuntansi yang dibandingkan 

dengan usia adalah 4,0590 untuk usia 21-23. Nilai terbesar pembelajaran 

sistem informasi akuntansi yang dibandingkan dengan usia adalah 4,1130 

untuk usia 18-20. 
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Gambar 4.5 

Compare Means Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan gambar grafik 4.5 tersebut, nilai berpikir kritis yang 

dibandingkan dengan jenis kelamin memiliki nilai 4,0869 untuk laki-laki dan 

4,0170 untuk perempuan. Nilai apresiasi atas sistem informasi akuntansi yang 

dibandingkan jenis kelamin adalah sebesar 4,1535 untuk laki-laki dan 4,0098 

untuk perempuan. Nilai pembelajaran sistem informasi akuntansi yang 

dibandingkan jenis kelamin adalah 4,0949 untuk laki-laki dan 4,1131 untuk 

perempuan. 
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Gambar 4.6 

Compare Means Berdasarkan Perguruan Tinggi 
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Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan gambar 4,6 di atas, nilai berpikir kritis yang 

dibandingkan dengan perguruan tinggi responden memiliki nilai terbesar 

yaitu 4,1867 untuk responden yang berasal dari Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama Jepara dan nilai terkecil yaitu 2,8000 untuk responden yang berasal 

dari STMIK Widya Pratama Pekalongan. Nilai apresiasi atas sistem informasi 

akuntansi yang dibandingkan dengan perguruan tinggi responden memiliki 

nilai terbesar yaitu 4,2027 untuk responden yang berasal dari Universitas 

Semarang dan nilai terkecil yaitu 3,6000 untuk responden yang berasal dari 

Universitas Nasional Karangturi. Nilai pembelajaran sistem informasi 

akuntansi yang dibandingkan dengan perguruan tinggi responden memiliki 

nilai terbesar yaitu 4,6000 untuk responden yang berasal dari Universitas AKI 

dan nilai terkecil yaitu 3,6000 untuk responden yang berasal dari Universitas 

Nasional Karangturi. 
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Tabel 4.6 

Compare Means 

Keterangan N Berpikir Kritis Apresiasi 

SIA 

Pembelajaran 

SIA 

Usia: 

18-20 

21-23 

>23 

Sig. ANOVA 

‘ 

Jenis Kelamin: 

Laki-laki 

Perempuan 

Sig. ANOVA 

 

Perguruan Tinggi: 

 

129 

274 

2 

405 

 

 

99 

306 

405 

 

4.0330 

4.0360 

3.9000 

.931 

 

 

4.0869 

4.0170 

.234 

 

4.0140 

4.0590 

4.1000 

.713 

 

 

4.1535 

4.0098 

.017 

 

4.1130 

4.1070 

4.0000 

.952 

 

 

4.0949 

4.1131 

.763 

STIE Bank BPD Jateng 42 4.0524 3.9905 4.0905 

STMIK Widya Pratama 

Pekalongan 

1 2.8000 4.0000 4.0000 

Unika Soegijapranata Semarang 95 4.0758 4.1389 4.1074 

Universitas AKI 5 4.0400 4.0800 4.6000 

Universitas Dian Nuswantoro 55 3.9455 3.8873 4.0545 

Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama Jepara 

30 4.1867 4.1667 4.2933 

Universitas Kristen Satya 

Wacana 

10 3.9800 4.0200 4.0800 

Universitas Muhammadiyah 

Semarang 

30 3.9800 3.9600 4.2200 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

18 3.9667 4.0000 4.0778 

Universitas Nasional Karangturi 1 3.2000 3.6000 3.6000 

Universitas Semarang 74 4.1351 4.2027 4.2000 

Universitas Stikubank Semarang 

Sig. ANOVA 

44 

450 

3.8864 

.078 

3.8318 

.247 

3.8182 

.991 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Nilai signifikansi terkait berpikir kritis, apresiasi atas sistem informasi 

akuntansi, dan pembelajaran akuntansi yang dibandingkan dengan usia 

memiliki nilai lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan terkait berpikir kritis, apresiasi 

atas sistem informasi akuntansi, serta pembelajaran sistem informasi 

akuntansi di setiap usia. 
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Nilai signfikansi terkait berpikir kritis dan pembelajaran sistem 

informasi akuntansi yang dibandingkan dengan jenis kelamin lebih besar 

daripada 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi 

yang signifikan terkait berpikir kritis dan pembelajaran sistem informasi 

akuntansi baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, nilai signifikansi terkait 

apresiasi atas sistem informasi akuntansi yang dibandingkan dengan jenis 

kelamin lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,017. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terkait apresiasi atas 

sistem informasi akuntansi laki-laki dan perempuan dimana persepsi laki-laki 

lebih besar yaitu 4,1535 sedangkan perempuan hanya sebesar 4,0098. 

Nilai signifikansi terkait berpikir kritis, apresiasi atas sistem informasi 

akuntansi, dan pembelajaran sistem informasi akuntansi yang dibandingkan 

dengan perguruan tinggi responden memiliki nilai lebih besar daripada 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi di setiap 

universitas terkait berpikir kritis, apresiasi atas sistem informasi akuntansi, 

dan pembelajaran sistem informasi akuntansi. 
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4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov. 

Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(Sig. > 0,05). 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 1 

Pengujian Signifikansi Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov .003 Tidak Normal 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai signifikansi dari uji 

normalitas kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05) yang artinya data dalam penelitian 

ini tidak berdistribusi secara normal, maka dari itu peneliti perlu membuang 

beberapa data outlier dengan nilai yang paling tinggi dan rendah. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 2 

Pengujian Signifikansi Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov .051 Normal 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Setelah membuang 14 data outlier dengan Z-score diluar rentang -2,0 

sampai dengan 2,0 hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,051 

(Sig. > 0,05). Sehingga dapat dikatakan bahwa data telah berdistribusi secara 

normal. 
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4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) atau tolerance dalam analisis regresi berganda. Model 

regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 atau 

tolerance > 0,1. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

TBK .569 1.757 

TAS .569 1.757 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel 

memiliki nilai VIF < 10 atau tolerance > 0,1. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini. 

 

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan pengujian Glejser. Model 

regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih 

dari 0,05 (Sig. > 0,05) 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

1 (Constant) .003 

TBK .190 

TAS .091 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan data dalam tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi dari variabel berpikir kritis dan apresiasi atas sistem infomasi 

akuntansi lebih dari 0,05 (Sig. > 0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel berpikir kritis dan apresiasi atas sistem infomasi akuntansi tidak 

mengalami heterokedastisitas. 

 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

4.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan melihat nilai Adjusted R Square dalam model 

regresi. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .796a .634 .632 1.540 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 
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Dari tabel 4.11 diketahui bahwa besarnya Adjusted R Square dalam 

model regresi adalah 0,634. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

pembelajaran sistem informasi akuntansi dapat dijelaskan oleh variabel 

berpikir kritis dan apresiasi atas sistem informasi akuntansi sebesar 63,4% 

(0,634 x 100%), sedangkan sisanya 36,6% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model regresi. 

 

4.4.2 Hasil Uji F 

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah 

variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara 

keseluruhan dengan melihat signifikansi atau F hitung dalam model regresi. 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diketahui bahwa nilai F adalah 335,456 

dan nilai signifikansi adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel berpikir kritis dan apresiasi atas sistem informasi akuntansi 

mempengaruhi pembelajaran sistem informasi akuntansi. 

 

Model F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

335.456 .000b 
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4.4.3 Hasil Uji t 

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah 

variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara 

individu dengan melihat nilai signifikansi atau t hitung dalam model regresi. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji t 

Model T Sig. 

1 (Constant) 

TBK 

TAS 

4.769 

13.221 

8.128 

.000 

.000 

.000 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, diperoleh signifikansi dari variabel 

berpikir kritis adalah sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa berpikir 

kritis berpengaruh terhadap pembelajaran sistem informasi akuntansi. 

Selanjutnya, signifikansi dari variabel apresiasi atas sistem informasi 

akuntansi adalah sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa apresiasi 

atas sistem informasi akuntansi juga berpengaruh terhadap pembelajaran 

sistem informasi akuntansi. 

 

4.4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu 

berpikir kritis dan apresiasi atas sistem informasi akuntansi terhadap variabel 

dependen pembelajaran sistem informasi akuntansi. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

TBK 

TAS 

3.210 

.535 

.320 

.673 

.040 

.039 

 4.769 

13.221 

8.128 

.000 

.000 

.000 

.538 

.331 

Sumber: Data Primer diolah, (2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, persamaan regresi linier berganda 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

PS = 3,210 + 0,535 BK + 0,320 AS + 𝑒 

 

4.5 Pembahasan 

Setelah dilakukan penelitian terkait pengaruh berpikir kritis dan apresiasi 

atas sistem informasi akuntansi terhadap pembelajaran sistem informasi akuntansi 

yang ditujukan untuk mahasiswa aktif S1 dengan Program Studi Akuntansi di 

Kopertis Wilayah VI yang telah menempuh mata kuliah sistem informasi akuntansi, 

peneliti memperoleh data-data yang akan digunakan untuk pengujian sehingga 

memperoleh beberapa hasil dalam penelitian ini. Berdasarkan Compare Means 

yang telah dilakukan sebelum pengujian hipotesis, diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terkait seluruh variabel di setiap usia, jenis kelamin, dan 

perguruan tinggi, kecuali apresiasi atas sistem informasi akuntansi yang 

dibandingkan dengan jenis kelamin. Apresiasi atas sistem informasi akuntansi yang 

dibandingkan dengan jenis kelamin memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil 
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daripada 0,05. Walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam 

perbandingan antara seluruh variabel dengan perguruan tinggi, akan tetapi terdapat 

beberapa perguruan tinggi yang memiliki rata-rata jawaban jauh dibawah rata-rata 

jawaban keseluruhan perguruan tinggi. Tabel 4.6 Compare Means mengungkapkan 

bahwa rata-rata jawaban mahasiswa untuk variabel berpikir kritis dari STMIK 

Widya Pratama Pekalongan, Universitas Nasional Karangturi, dan Universitas 

Stikubank Semarang berada jauh dibawah rata-rata jawaban keseluruhan perguruan 

tinggi untuk variabel berpikir kritis yaitu 4,034. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

walaupun hasil jawaban untuk variabel berpikir kritis tinggi, tetapi terdapat 

beberapa mahasiswa dalam perguruan tinggi tertentu yang merasa pengajar kurang 

dalam membantu mereka untuk dapat berpikir kritis. Selain itu, tabel 4.6 Compare 

Means juga mengungkapkan bahwa rata-rata jawaban mahasiswa untuk variabel 

apresiasi atas sistem informasi akuntansi dari Universitas Dian Nuswantoro, 

Universitas Nasional Karangturi, dan Universitas Stikubank Semarang juga berada 

jauh dibawah rata-rata jawaban seluruh perguruan tinggi untuk variabel apresiasi 

atas sistem informasi akuntansi yaitu 4,045. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa mahasiswa dalam perguruan tinggi tertentu yang merasa pengajar 

kurang dalam memberikan mereka pemahaman tentang peran penting sistem 

informasi akuntansi. Rendahnya hasil rata-rata jawaban dari Universitas Nasional 

Karangturi dan Universitas Stikubank Semarang untuk kedua variabel baik berpikir 

kritis dan apresiasi atas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap hasil rata-

rata jawaban kedua perguruan tinggi tersebut untuk variabel pembelajaran sistem 

informasi akuntansi, hal ini terbukti dalam tabel 4.6 Compare Means dimana rata-
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rata jawaban kedua perguruan tinggi untuk variabel pembelajaran sistem informasi 

akuntansi dibawah rata-rata jawaban keseluruhan perguruan tinggi yaitu 4,109. 

Berikut adalah pembahasan terkait hasil dari pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini. 

4.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis 1 digunakan untuk mengetahui apakah berpikir 

kritis berpengaruh positif terhadap pembelajaran sistem informasi akuntansi. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat dalam tabel 4.16 

variabel berpikir kritis memiliki nilai signifikansi 0,000 serta koefisien beta 

sebesar +0,535. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel berpikir kritis berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembelajaran sistem informasi akuntansi. Berpikir kritis merupakan sebuah 

persepsi mahasiswa terhadap lingkungan pembelajaran dalam membantu 

mereka untuk mampu berpikir kritis dalam proses pembelajaran sistem 

informasi akuntansi. Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi mahasiswa 

terhadap usaha pengajar untuk membantu siswa berpikir kritis dalam proses 

pembelajaran, maka semakin tinggi juga persepsi mahasiswa terhadap 

seberapa baik pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keinginan, serta 

pemahaman yang mereka peroleh dalam proses pembelajaran sistem 

informasi akuntansi (𝐇𝟏 diterima). 

Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan 

Moradi et al. (2019) yang menunjukkan bahwa berpikir kritis berpengaruh 
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positif terhadap pembelajaran sistem informasi akuntansi, serta penelitian 

Vatanasakdakul & Aoun (2011) yang menunjukkan bahwa buruknya berpikir 

kritis berpengaruh negatif terhadap pembelajaran sistem informasi akuntansi. 

Vatanasakdakul & Aoun (2011) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

mengenai sistem informasi akuntansi membutuhkan analisis kritis yang 

tinggi, hal tersebut pensting bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan 

untuk membuat rekomendasi dan justifikasi. Siswa yang kurang mampu 

dalam berpikir kritis cenderung akan mengalami kesulitan dalam menerapkan 

materi yang dipelajari dalam sebuah studi kasus. Dengan demikian, apabila 

ingin siswa dapat mengkritisi materi pembelajaran dengan baik maka 

lingkungan pembelajaran harus mendorong mereka untuk dapat berpikir 

kritis. Dengan adanya dorongan dari lingkungan pembelajaran, hal tersebut 

akan berpengaruh terhadap persepsi siswa terkait pengetahuan dan 

pemahaman yang diperoleh dalam pembelajaran sistem informasi akuntansi. 

berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

sejalan dengan Teori Konstruktivisme dimana dalam teori ini ilmu tidak dapat 

ditransfer atau dialihkan searah, serta ilmu juga tidak bisa dipindahtangankan 

begitu saja sehingga perlu adanya interaksi antara kedua belah pihak 

(Sunanik, 2014). 
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4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis 2 digunakan untuk mengetahui apakah apresiasi 

atas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pembelajaran 

sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 

dalam tabel 4.16, nilai signifikansi serta koefisien beta dari variabel apresiasi 

atas sistem informasi akuntansi adalah 0,000 serta +0,320. Berdasarkan hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel apresiasi atas sistem 

informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembelajaran sistem informasi akuntansi. Apresiasi atas sistem informasi 

akuntansi dalam penelitian ini memiliki pengertian sebagai persepsi 

mahasiswa terhadap lingkungan pembelajaran dalam membantu siswa 

memahami peran pentingnya sistem informasi akuntansi dalam proses 

pembelajaran sistem informasi akuntansi bagi masa depan mereka. Sehingga 

berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap usaha pengajar untuk 

memberikan siswa pemahaman terkait peran penting sistem informasi 

akuntansi dalam proses pembelajaran, maka semakin tinggi juga persepsi 

mahasiswa terhadap seberapa baik pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

keinginan, serta pemahaman yang mereka peroleh dalam proses pembelajaran 

sistem informasi akuntansi (𝐇𝟐 diterima). 

Hasil pengujian ini didukung oleh hasil penelitian yang telah 

dilakukan Moradi et al. (2019) yang menunjukkan bahwa apresiasi atas 

sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pembelajaran sistem 
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informasi akuntansi, tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian 

Vatanasakdakul & Aoun (2011) yang menunjukkan bahwa apresiasi atas 

sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap pembelajaran sistem 

informasi akuntansi. Usaha para pengajar dalam mendorong siswa untuk 

memahami peran penting sistem informasi akuntansi dalam proses 

pembelajaran akan membantu siswa untuk dapat mengetahui relevansi mata 

kuliah sistem informasi akuntansi untuk karir akuntan kedepannya. Dengan 

siswa mengetahui relevansi mata kuliah sistem informasi akuntansi untuk 

karir akuntannya, hal tersebut akan berpengaruh kepada persepsi mahasiswa 

terkait pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dalam suatu 

pembelajaran sistem informasi akuntansi. Hasil Compare Means dalam tabel 

4.6 mengungkapkan bahwa persepsi mahasiswa laki-laki memiliki nilai 

sebesar 4,1535 dimana lebih tinggi daripada perempuan yang hanya memiliki 

nilai sebesar 4,0098. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa 

laki-laki terhadap usaha pengajar dalam memberikan pemahaman terkait 

peran penting sistem informasi akuntansi lebih tinggi daripada persepsi 

mahasiswa perempuan. Persepsi mahasiswa perempuan terhadap apresiasi 

atas sistem informasi akuntansi cenderung lebih rendah daripada mahasiswa 

laki-laki, padahal responden mahasiswa perempuan dalam penelitian ini jauh 

lebih tinggi daripada responden mahasiswa laki-laki sehingga hal ini perlu 

diperhatikan oleh para pengajar karena sistem informasi akuntansi memiliki 

peran penting bagi karir masa depan mereka. Sehingga berdasarkan 

penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan Teori 
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Motivasi Berprestasi. Seseorang dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi 

dapat mendorong orang tersebut untuk mengatasi segala hambatan dan 

tantangan dalam upaya mencapai sebuah pencapaian (Susanto & Lestari, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


