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ABSTRAK 

Novitasari Ayu Kencanawati/A210120087. MINAT BELAJAR MANAJEMEN 

KEUANGAN DITINJAU DARI PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI 

KETERAMPILAN MENGAJAR DOSEN DAN FASILITAS BELAJAR PADA 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UMS 

ANGKATAN 2013. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2016. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi mahasiswa 

mengenai keterampilan mengajar dosen terhadap minat belajar mata kuliah 

manajemen keuangan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2013, 2) pengaruh fasilitas belajar terhadap minat belajar mata kuliah manajemen 

keuangan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2013, dan 3) 

pengaruh persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen dan fasilitas 

belajar terhadap  minat belajar mata kuliah manajemen keuangan pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2013. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi yang 

menempuh mata kuliah Manajemen Keuangan angkatan 2013 yaitu 165 mahasiswa. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan Porporsional Random Sampling yaitu 

sebanyak 110 responden. Data yang diperlukan diperoleh melalui dokumentasi dan 

angket yang sebelumnya telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji F, uji t, uji 

R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 6.996+ 0,151X1+ 

0,265X2. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Persepsi mahasiswa mengenai 

keterampilan mengajar dosen berpengaruh signifikan terhadap minat belajar 

manajemen keuangan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2013. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,165 > 1,982 (α=5%) dan nilai 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,002. 2) Fasilitas belajar berpengaruh signifikan terhadap 

minat belajar manajemen keuangan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2013. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,598 > 1,982 

(α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 3) persepsi mahasiswa mengenai 

keterampilan mengajar dosen dan fasilitas belajar berpengaruh signifikan terhadap 

minat belajar manajemen keuangan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2013. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 34,714 > 

3,081 pada taraf signifikansi 5%. 4) Variabel X1 memberikan sumbangan relatif 

sebesar 38,3% dan  sumbangan efektif sebesar 15,1%, variabel X2 memberikan 

sumbangan relatif sebesar 61,7% dan sumbangan efektif sebesar 24,3%. 5) Hasil 

perhitungan R
2 

diperoleh 0,394, berarti 39,4% minat belajar manajemen keuangan 

dipengaruhi  oleh persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen dan 

fasilitas belajar, sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi variabel di luar penelitian.  

Kata Kunci:  Persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen, Fasilitas 

belajar, Minat belajar. 
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ABSTRACT 

 

Novitasari Ayu Kencanawati / A210120087. LEARN THE INTERESTS OF 

FINANCIAL MANAGEMENT BASED ON THE PERCEPTION OF 

STUDENTS ON TEACHING SKILLS LEARNED PROFESSORS AND 

FACILITIES IN ACCOUNTING STUDENT EDUCATION PROGRAM 

STUDY FKIP UMS FORCE 2013/2014. Research Paper. Faculty of Teacher 

Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. March, 2016. 

 The purpose of this study to determine: 1 ) Effects of student perceptions 

about the teaching skills of faculty of the interest in learning subjects financial 

management to the students of Accounting Education FKIP UMS force in 2013 , 2 ) 

the effect of the teaching facilities of the interest in learning subjects financial 

management to the students of Accounting Education FKIP UMS force 2013 , and 3 

) the influence of student perceptions regarding teaching skills of faculty and 

teaching facilities on the interest to learn financial management courses in 

Accounting Education students of UMS FKIP force in 2013 . 

 This study uses quantitative methods associative. The population in this 

study were students of Accounting Education who took a course in Financial 

Management class of 2013 is 165 students. The sampling technique using Random 

Sampling Porporsional as many as 110 respondents. The necessary data and 

documentation obtained through a questionnaire that has previously been tested by 

validity and reliability testing. Data analysis technique used is multiple linear 

regression, F test, t-test, R2, and the relative contribution and effective. 

 Results of regression analysis regression equation: Y = 6.996+ 0,151X1 + 

0,265X2. The conclusion of this study were: 1) Perception of students on faculty 

teaching skills significantly influence the interest on student learning financial 

management Accounting Education FKIP force UMS 2013. Based on t test obtained 

t> t table is 3,165> 1,982 and the significance value <0.05 is 0.002 , 2) The learning 

facilities significantly influence the interest on student learning financial 

management Accounting Education FKIP force UMS 2013. Based on t test obtained 

t> t table is 4.598> 1.982 and the significance value <0.05 is 0.000. 3) the perception 

of students on faculty teaching skills and learning facilities significantly influence the 

interest on student learning financial management Accounting Education FKIP UMS 

force F 2013. Based on test results obtained Fhitung> Ftable is 34.714> 3.081 at a 

significance level of 5%. 4) Variable X1 gives the relative contribution of 38.3% and 

the effective contribution of 15.1%, X2 gives the relative contribution of 61.7% and 

the effective contribution of 24.3%. 5) The calculation result R2 obtained 0.394, 

meaning 39.4% interest in learning financial management is influenced by 

perceptions of students about the faculty teaching skills and learning facilities, while 

the remaining 60.6% influenced by variables outside the research. 

 

Keywords : Perception of students on faculty teaching skills , learning facilities , 

learning Interests 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi majunya 

sumber daya manusia, agar terbentuk generasi–generasi masa depan yang lebih baik. 

Proses pendidikan akan menjadikan peserta didik menjadi mandiri dan kreatif. 

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang membutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan dapat dibanggakan. Oleh karena itu, pendidikan di 

Indonesia perlu diperhatikan agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

diharapkan.  

Minat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara tetap 

dalam melakukan proses belajar mengajar. Menurut Slameto (2010 : 57) “minat 

adalah kecenderungan yang tetap  untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan”. Seseorang yang memiliki minat terhadap kegiatan tertentu cenderung 

memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan tersebut. Tentunya dalam 

melaksanakan kegiatan dan usaha pencapaian tujuan perlu adanya pendorong untuk 

menumbuhkan minat yang dilakukan oleh dosen, semangat pendidik dalam mengajar 

siswa berhubungan erat dengan minat mahasiswa yang belajar. Apabila  dosen 

mempunyai semangat untuk memperhatikan dan mengenang kegiatan mengajar akan 

sangat mempengaruhi minat mahasiswa terhadap materi yang diajarkan.  

Menurut Syah (2008 : 133) menyatakan faktor yang mempengaruhi belajar 

dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: Faktor internal, faktor eksternal, faktor pendekatan 

belajar.  Dosen dalam hal ini merupakan faktor  eksternal yang dapat mempengaruhi 

minat belajar terutama dalam hal keterampilan mengajar dosen, yang mana dosen 

mengoptimalkan penyampaian materi kepada mahasiswa. Menurut Sa’ud (2011 : 75) 

“Keterampilan mengajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar murid agar minat dan perhatiannya 

terpusat pada apa yang dipelajarinya”. 

Persepsi mahasiswa satu dengan yang lain berbeda-beda. Menurut Rakhmad 

(2001 : 15) “Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. 

Dosen dalam proses belajar mengajar merupakan penyampai materi yang harus 
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disampaikan kepada mahasiswa, maka dosen harus mempunyai keterampilan 

mengajar yang baik agar suasana belajar lebih menyenangkan dan menarik. 

Selain Keterampilan mengajar dosen faktor lain yang mempengaruhi minat 

belajar yaitu fasilitas belajar. Fasilitas belajar merupakan kelengkapan alat-alat 

belajar baik yang ada di rumah maupun di kampus. Menurut (Gie, 2002:34) “Adanya 

fasilitas yang baik dapat menciptakan kondisi belajar yang efektif dan me-

nyenangkan”. Fasilitas belajar berperan untuk mempermudah dan memperancar 

kegiatan belajar mahasiswa. Fasilitas belajar dapat berupa tempat belajar, perabot 

belajar, peralatan tulis, media belajar, dana dan fasilitas lainnya. 

Fasilitas belajar juga sangat penting dalam proses pembelajaran, selain 

mendukung jalannya proses pembelajaran jugaa menumbuhkan intensitas belajar. 

Persepsi mahasiswa mengenai ketrampilan mengajar dosen yang bervariasi dan 

menarik serta fasilitas belajar yang lengkap akan menumbuhkan minat belajar 

mahasiswa.  

Dari uraian Latar belakang diatas, penulis mengangkat judul “MINAT 

BELAJAR MANAJEMEN KEUANGAN DITINJAU DARI PERSEPSI 

MAHASISWA MENGENAI KETERAMPILAN MENGAJAR DOSEN DAN 

FASILITAS BELAJAR PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 

AKUNTANSI FKIP UMS ANGKATAN 2013”. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi 

mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen terhadap minat belajar mata 

kuliah manajemen keuangan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMS angkatan 2013, 2) Untuk megetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap 

minat belajar mata kuliah manajemen keuangan pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2013, 3) Untuk mengetahui pengaruh 

persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen dan fasilitas belajar 

terhadap  minat belajar mata kuliah manajemen keuangan pada mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2013. 

METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2010:1) “Metode Penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Penelitian ini 
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menggunakan metode penelitian kuantitatif assosiatif, dimana data yang diperoleh 

berasal dari angket atau data dan dokumentasi untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan variabel peneliti.  

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa program studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

urakarta angakatan 2013. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2015 

sampai selesai. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi  yang menempuh mata kuliah manajemen keuangan berjumlah 

165 mahasiswa. Menurut Sugiyono ( 2010 : 116) “Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dalam 

penelitian ini menggunakan taraf kesalahan 5%. Dari penelitian ini memiliki populasi 

sebanyak 165 mahasiswa, dengan taraf kesalahan 5% maka sampel dari penelitian 

inni sebanyak 110 mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

Proportional Random Sampling dengan cara undian. Dalam random sampling setiap 

kelas dalam populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. Proporsional 

digunakan untuk menentukan jumlah sampel pada masing- masing kelas. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan angket  dan dokumentasi. Varibel 

terikatnya yaitu minat belajar Manajemen Keuangan (Y) sedangkan variabel 

bebasnya yaitu persepsi mahasiswa tentang ketrampilan mengajar dosen (X1) dan 

fasilitas belajar (X2). Dalam penelitian ini menggunakan instrument yang berupa 

item-item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya telah di uji coba yang 

berjumlah 20 mahasiswa pgrogram studi pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak menjadi 

sampel. Hasil uji coba instrument dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan 

uji realibilitas. Hasil dari pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan uji 

prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas, uji linieritas. Teknisi analisi data 

menggunakan analisis regresi linier berganda yang kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis dari hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga Pendidikan 

Tinggi di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. UMS berdiri berdasarkan Surat 
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Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0330/O/1981 tanggal 24 

Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah Surakarta. 

Sebelum menjadi UMS, secara kelembagaan UMS berasal dari Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta Cabang Surakarta 

yang didirikan pada tahun 1957. Para perintisnya antara lain Ibu Sudalmiyah Suhud 

Rais, Bapak Radjab Bulan Hadipurnomo, Bapak Muhammad Syafa’at Habib, Ibu 

Sulastri Gito Atmojo dan KH. Syahlan Rosyidi. 

Pada tanggal 18 September 1958, lembaga tersebut diresmikan oleh Bapak 

Walikota Madya Surakarta H.M Shaleh Werdhisastro. Pada saat diresmikan, 

perguruan tinggi ini baru memiliki 51 mahamahasiswa, 6orang karyawan, dan 7 

orang dosen. Aset tersebut modal awal berdirinya FKIP Universitas Muhammadiyah 

Jakarta Cabang Surakarta yang berlokasi di Jalan Overste Sudiarto Nomor 60 

Surakarta. Sebagai Dekan (Rektor saat itu) adalah Prof. Drs. Abdullah Sigit, Guru 

Besar Universitas Gadjah Mada dan sekretarisnya Bapak Dr. Syafa’at Habib. 

Adapun jurusan yang dibuka adalah Pendidikan Umum, Ekonomi Umum, Islamic 

Studies Pendidikan Agama Islam tingkat Sarjana Muda, dengan status terdaftar. 

Program Studi (Progdi) Pendidikan Akuntansi merupakan salah satu program 

studi di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta berdasarkan SK Dikti No. 0395/01/1984. Program Studi 

ini menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas guna menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai perkembangan yang ada sempat 

berubah menjadi jurusan Pendidikan Dunia Usaha (PDU) dan berganti lagi menjadi 

Progdi Pendidikan Akuntansi dibawah jurusan PIPS bersama Progdi PKn. Tahun 

1998 Progdi Pendidikan Akuntansi mendapat akreditasi B sesuai SK Nomor: 

002/BAN-PT/AK-II/XII/1998, tertanggal 22 Desember 1998, dan SK Nomor : 

029/BAN-PT/Ak-VII/ S1/IX/2003, tertanggal 12 September 2003 untuk masa lima 

tahun (2003-2008). terakreditasi B. Pada tanggal 12 September 2008 Progdi 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS menunjukkan prestasinya dengan memperoleh 

akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan 

surat Keputusan Nomor : 022/BAN-PT/AK-XI/SI/IX/2008. Akreditasi A ini berlaku 
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selama lima tahun hingga tahun 2013. Selama ini pengembangan aktivitas progdi 

berorientasi pada Visi, Misi serta tujuan yang telah ditetapkan dan diintegrasikan 

dengan Visi, Misi dan tujuan Fakultas dan Universitas. Progdi Pendidikan Akuntansi 

mempunyai Visi sebagai berikut “Menjadi program studi yang unggul dan berdaya 

saing nasional menghasilkan guru profesional yang berkepribadian Islam 

berwawasan global danberjiwawirausaha”. 

Hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data berasal dari populasi yang memiliki sebaran atau distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik uji liliefors 

atau dalam program SPSS lebih dikenal dengan Kolmogorov Smirnov. Kriteria dari 

uji normalitas adalah bahwa data berdistribusi normal jika nilai Lhitung < Ltabel atau 

nilai signifkansi > 0,05. Berdasrkan ringkasn uji normalitas dapat disimpulkan bahwa 

ketiga variabel berdistribusi normal, dengan nilai signifikansi untuk variabel persepsi 

mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen 0,200 > 0,05. Variabel fasilitas 

belajar dengan nilai signifikansi 0,071 > 0,05. Variabel minat belajar dengan taraf 

signifikansi 0,051 > 0,05.  

Uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linieritas, uji linieritas dilakukan guna 

mengetahui apakah bentuk hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel 

terikat berbentuk linier atau non linier. Kriteria dari uji linieritas adalah bahwa 

hubungan yang terjadi berbentuk linier jika Fhitung < Ftabel. Adapun ringkasan hasil uji 

linieritas yang digunakan menggunakan bantuan program spss versi 15 yaitu untuk 

variabel persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen terhadap minat 

belajar manajemen keuangan memberikan hasil yang linier dengan Fhitung < Ftabel 

1,583 < 3,081. Variabel vasilitas belajar terhadap minat belajar manajemen keuangan 

memberikan hasil yang linier dengan Fhitung< Ftabel 1,049 < 3,081.  

Uji prasyarat analisis ketiga yaitu uji multikolinieritas, bertujuan untuk 

menguji apakah model  regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas ( 

independen). Adapun hasil  ringkasan uji multikolinieritas menggunakan bantuan 

SPSS versi 15 yaitu nilai toleraance persepsi mahasiswa mengenai keterampilan 

mengajar dosen (X1) dan fasilitas belajar (X2)  sebesar 0,684 > 0,10. Sementara nilai 

VIF variabel persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen (X1) dan 
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fasilitas belajar (X2) sebesar 1,461 lebih kecil dari 10,00. Sehingga  dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.  

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 

mengenai keterampilan mengajar dosen dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap 

minat belajar manajemen keuangan baik secara berama-sama maupun secara parsial. 

Hasil analisis data yang telah dilakukan memperoleh garis persamaan regresi sebagai 

berikut Y = 6.996+ 0,151X1+ 0,265X2 . 

Hasil uji hipotesis pertama adalah “Ada pengaruh persepsi mahasiswa 

mengenai keterampilan mengajar dosen dan fasilitas belajar terhadap minat belajar 

Manajemen Keuangan pada mahasiswa  program studi Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2013” diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel persepsi 

mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen sebesar 0,151 bernilai positif. 

Berdasarkan uji t regresi untuk variabel persepsi mahasiswa mengenai keterampilan 

mengajar dosen (X1) diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,165 > 1,982 dan nilai sigifikansi < 

0,05 yaitu 0,002 dengan sumbangan relative 38,3% dan sumbangan efektif 15,1%. 

Hasil penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian dari Rohani Wijayanti 

Hastuti ( 2011 ), yang menimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan persepsi 

mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen terhadap prestasi belajar 

kewirausahaan tahun ajaran 2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi 

mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen berpengaruh positif terhadap 

minat belajar. Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

positif dari persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen, artinya 

semakin baik keterampilan mengajar dosen maka minat belajar manajemen keuangan 

akan semakin meningkat atau sebaliknya.  

Hasil uji hipotesis yang kedua adalah: “Ada pengaruh fasilitas belajar 

terhadaap minat belajar Manajemen keuangan pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2013” dengan uji t regresi untuk variabel 

fasilitas belajar (X2) diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,598 > 1,982 dan nilai signifikansi 

< 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan relative sebesar 61,7%  dan sumbangan efektif 

sebesar 24,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar berpengaruh 

positif terhadap minat belajar Manajemen Keuangan. Hasil penelitian di atas 
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memiliki kesamaan dengan penelitian Isni Ischayati ( 2011), berdasarkan analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar berpengruh terhadap motivasi 

belajar akuntansi keuangan menengah pada mahasiswa FKIP UMS program studi 

pendidikan akuntansi angkatan 2008/2009”. Sehingga dapat disimpulkan dengan 

adanya fasilitas yang lengkap dan memadahi yang dapat menunjang kegiatan belajar 

mengajar maka akan menumbuhkan rasa minat atau rasa suka  terhadap suatu 

pelajaran, karena dirasa mahasiswa nyaman dan senang dalam mengikuti mata 

kuliah. 

Hasil uji hipotesis yang ketiga adalah: “Ada  pengaruh persepsi mahasiswa 

mengenai keterampilan mengajar dosen dann fasilitas belajar terhadap minat belajar 

Manajemen Keuangan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2013” dengan uji F memperoleh nilai Fhitung sebesar (34,714 > 3,081) 

dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu  0,000, maka Ho ditolak, hal ini berarti variabel 

persepsi mahasiswa mengenai  keterampilan mengajar dosen dan fasilitas belajar 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar 

Manajemen Keuangan. Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai 

R
2 

sebesar 0,394 yang menunjukkan bahwa variabel persepsi mahasiswa mengenai 

keterampilan mengajar dosen dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap minat belajar 

Manajemen Keuangan sebesar 39,4%, sedangkan 60,6% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan: (1) persepsi mahasiswa mengenai 

keterampilan mengajar dosen berpengaruh positif terhadap minat belajar manajemen 

keuangan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2013. (2) fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap minat belajar 

manajemen keuangan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2013. (3) persepsi mahasiswa mengenai  keterampilan mengajar 

dosen dan fasilitas belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat belajar 

manajemen keuangan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2013. 
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