
 

 

HASIL BELAJAR MYOB (MIND YOUR OWN BUSINESS) DITINJAU DARI 

PEMAHAMAN PENGANTAR AKUNTANSI DAN BAHASA INGGRIS  

PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS  

KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  

MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

ANGKATAN 2012/2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disusun sebagai satu syarat menyelesaikan Program Strata I pada Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

Diajukan Oleh: 

 

SUWENTI NOBERTI 

A 210 120 053 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2017



i 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HASIL BELAJAR MYOB (MIND YOUR OWN BUSINESS) DITINJAU DARI 

PEMAHAMAN PEN GANTAR AKUNTANSI DAN BAHASA INGGRIS  

PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS  

KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  

MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

ANGKATAN 2012/2013 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

Oleh: 

SUWENTI NOBERTI 

A 210 120 054 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

Drs. Sudarto. HS. MM 

NIP. 195204171980121002 



ii 

HALAMAN PENGESAHAN 

PUBLIKASI 

 

HASIL BELAJAR MYOB (MIND YOU R OWN BUSINESS) DITINJAU DARI 

PEMAHAMAN PENGANTAR AKUNTANSI DAN BAHASA INGGRIS  

PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS  

KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  

MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

ANGKATAN 2012/2013 

 

Oleh: 

Suwenti Noberti 

A 210 120 053 

 

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji 

Pada Tanggal: 31 Januari 2017 

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat 

Susunan Dewan Penguji: 

 

1. Drs. Sudarto, M.M (…………………………….) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. Drs. Budi Sutrisno, M.Pd (…………………………….) 

(Anggota I Dewan Penguji) 

3.  Dr. Suyatmini, SE, M.si  (…………………………….) 

(Anggota II Dewan Penguji) 

 

Dekan, 

 

 

 

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum 

NIP.196504281993031001 



iii 

HALAMAN PERNYATAAN 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan sep anjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  

 Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi 

sesuai peraturan yang berlaku. 

 

 

 

Surakarta, 31 Januari 2017 

 

 

 

 

 

 

Suwenti Noberti 

 



1 

HASIL BELAJAR MYOB (MIND YOUR OWN BUSINESS) DITINJAU DARI 
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Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh pemahaman pengantar 

akuntansi terhadap hasil belajar MYOB (Mind Your Own Business), 2) pengaruh bahasa 

Inggris terhadap hasil belajar MYOB (Mind Your Own Business), dan 3) pengaruh 

pemahaman pengantar akuntansi dan bahasa Inggris terhadap hasil belajar MYOB (Mind 

Your Own Business). Metode yang digunakan Kuantitatif Asosiatif. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 100 mahasiswa dengan sampel sebanyak 80 mahasiswa yang 

diambil dengan teknik sampling purposive, yaitu dengan cara mengambilan sampel secara 

sederhana disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan data nilai hasil belajar mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 3,808 

+ 0,618 (X1) + 0,434 (X2), yang artinya hasil belajar MYOB pada mahasiswa dipengaruhi 

oleh pemahaman pengantar akuntansi dan bahasa Inggris. Berdasarkan analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) pemahaman pengantar akuntansi berpengaruh  

signifikan terhadap hasil belajar MYOB. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang 

memperoleh nilai hitungt  > tabelt  yaitu 6,306 > 1,991 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. 

(2) bahasa Inggris berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar MYOB. Hal ini terbukti dari 

analisis regresi yang memperoleh nilai hitungt  > tabelt yaitu 4,610 > 1,991 dengan nilai 

signifikansi 0,000<0,05. (3) pemahaman pengantar akuntansi dan bahasa Inggris secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar MYOB. Hal ini terbukti dari 

analisis regresi yang memperoleh nilai hitungF  > tabelF  yaitu 60,030 > 3,115 dengan nilai 

signifikansi 0,000<0,05. (4) variabel pemahaman pengantar akuntansi dan bahasa Inggris 

memberikan pengaruh besar secara bersama-sama yaitu sebesar 60,9% sedangkan 39,1% 

sisanya dikarenakan faktor lain. 

 

Kata Kunci: belajar, pengantar akuntansi, perangkat lunak MYOB, dan komputer akuntansi. 

Abstract 

 

 The purpose of this study was to determine: 1) the influence of Introductory 

Understanding of Accounting on MYOB (Mind Your Own Business) Learning 

Achievement, 2) the influence of English on MYOB (Mind Your Own Business) 

Learning Achievement, 3) the influence of the Introductory Understanding of 

Accounting and  English on on MYOB (Mind Your Own Business) Learning 

Achievement. Associative Quantitative methods used. Inroads in this research were 

100 students with a sample of 80 students were taken by purposive sampling 

technique in a simple way, which has been adjusted to predetermined criteria. The 

data collection technique using a questionnaire that has been tested with the validity 



2 

and reliability. Data analysis technique used is student value data. Results of 

regression analysis regression equation Y = 3,808 + 0,618 (X1) + 0,434 (X2), which means 

the MYOB (Mind Your Own Business) learning achievement is influenced by the 

introductory understanding of accounting and English. Based on the analysis and 

discussion can be concluded that: (1) the introductory understanding of accounting is 

a significant effect on MYOB (Mind Your Own Business) learning achievement. It is 

evident from the regression analysis obtained a value> is 6,306 > 1,991 with significant 

value 0.00 <0.05. (2) English significantly to MYOB (Mind Your Own Business) 

learning achievement. It is evident from the regression analysis obtained a value> is 

4,610 > 1,991 with 0.000 significance value <0.05. (3) the introductory understanding 

of accounting and English together have a significant effect on student achievement. 

It is evident from the regression analysis obtained a value> is 60,030 > 3,115 with 

0.000 significance value <0.05. (4) variable introductory understanding of 

accounting and English a major influence together amounting 60,9% while 30,1% 

were due to other factors. 

 

keywords: Learning, introduction of accounting, MYOB software, and accounting 

computer 
 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan dipandang sebagai cara yang tepat untuk membentuk sumber 

daya manusia yang berkualitas dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan 

nasional. Melalui pendidikan, manusia mendapatkan pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap sehingga dapat berpikir lebih sistematis, rasional, dan kritis 

terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, bidang pendidikan 

menduduki posisi penting untuk mewujudkan perubahan dengan bekal 

pertumbuhan berkualitas serta kemajuan suatu bangsa. 

Pada tingkat perguruan tinggi mahasiswa adalah orang-orang yang sedang 

mengikuti pendidikan tentunya mempunyai harapan akan keberhasilan studi demi 

masa depannya. Hasil Belajar dari mata kuliah Komputer Akuntansi dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan mata kuliah Komputer 

Akuntansi. Komputer Akuntansi adalah mata kuliah yang menjadi salah satu 

bidang ilmu akuntansi dan teknologi didalam Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  
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Software yang digunakan dalam mata kuliah Komputer Akuntansi yaitu 

Mind Your Own Business atau yang sering disebut MYOB. Menurut Ratnasari 

(2015:1) MYOB (Mind Your Own Business) Accounting yaitu: 

Sebuah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk 

mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap cepat dan akurat, dengan 

sejumlah fasilitas namun tetap memiliki karakteristik yang sama yaitu 

pemasukan daftar akun, pengaturan (setup), pengelola bank, pelanggan, 

pemasok, produk sampai pada laporan keuangan seperti neraca, laba rugi 

dan sebagainya. 

Hasil Belajar MYOB dapat diketahui dari pengukuran dan penilaian 

usaha belajar yang diperoleh oleh mahasiswa sebagai bukti keberhasilan setelah 

memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu dalam waktu tertentu.  

Pada kenyataanya tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar 

dalam memahami mata kuliah Komputer Akuntansi. Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara pada beberapa mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2012/2013 pada tanggal 27 April 2016 Hal ini ditunjukkan masih ada mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar yang kurang optimal/kurang memuaskan yaitu 

sebesar 45%, yang menjadi kendala/kesulitan belajar yaitu materi MYOB 

berhubungan dengan dasar akuntansi sehingga membutuhkan pemahaman dan 

menuntut ketelitian, ketertinggalan karena tidak fokus (kurangnya perhatian) 

dalam materi yang disampaikan dosen, kurang memahami bahasa Inggris, gaya 

mengajar dosen, dan mengingat mata kuliah Komputer Akuntansi hanya 

berlangsung selama satu jam pembelajaran (50 menit), masalah inilah yang 

sering menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Kendala keterbatasan waktu 

menyebabkan waktu belajar kurang efektif. 

Oleh karena itu, penulis mencoba mengungkap faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yang kurang optimal. Menurut 

http://www.psychologymania.com, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu prasyarat belajar, 

keterampilan belajar, kesiapan, kondisi pribadi, sikap dan cita-cita. Faktor ekstern 

http://www.psychologymania.com/
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antara lain meliputi proses belajar mengajar, sarana belajar yang dimiliki, 

lingkungan belajar, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.  

Sejalan dengan apa yang di kemukakan Ahmadi dan Widodo dalam 

Pradhana (2013:81) bahwa “faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara 

lain adalah prestasi yang telah dimiliki sebelumnya”. Berdasarkan masalah yang 

muncul dan teori tersebut maka faktor yang mempengaruhi hasil belajar MYOB 

yaitu pengetahuan yang dimiliki mahasiswa sebelum mempelajari mata kuliah 

komputer akuntansi. kemampuan yang harus dimiliki untuk mengoperasikan 

software MYOB  pada mata kuliah Komputer Akuntansi yaitu Pemahaman 

Pengantar Akuntansi dan Bahasa Inggris.  

Software MYOB yaitu suatu program aplikasi akuntansi dalam 

melakukan pembukuan suatu perusahaan, dalam hal ini mahasiswa harus sudah 

memiliki Pemahaman Pengantar Akuntansi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 

diungkapkan Pradhana (2013:81) bahwa “akuntansi dasar adalah ilmu dasarnya 

dan MYOB adalah praktek dari ilmu akuntansi dasar yang sudah dipelajari”. 

Materi akuntansi yang berhubungan adalah bagian siklus akuntansi dan pengisian 

kode akun hingga tahap pelaporannnya, maka apabila mahasiswa kurang 

mengusai akuntansi dasar ini dapat dipastikan jika dalam mata kuliah Komputer 

Akuntansi ini tidak akan memiliki Hasil Belajar MYOB yang baik, dan begitu 

pula sebaliknya. 

Bahasa Inggris adalah bahasa internasional atau bahasa komunikasi yang 

digunakan sebagai komunikasi global. Suhardan (2012:182) menyebutkan bahwa 

“bahasa Inggris bukan saja dipergunakan sebagai bahasa pergaulan tetapi juga 

sebagai bahasa dalam pengembangan teknologi informasi”. Oleh karenanya, jika 

mahasiswa menguasi bahasa Inggris dengan baik maka akan mempermudah 

menerjemahkan setiap perintah dalam mengoperasikan Software MYOB, 

sehingga Hasil Belajar MYOB dalam mata kuliah Komputer Akuntansi akan baik 

pula. 

Dari hasil latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh Pemahaman Pengantar Akuntansi 

dan Bahasa Inggris, dengan itu penulis tertarik untuk mengambil judul “HASIL 
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BELAJAR MYOB (MIND YOUR OWN BUSINESS) DITINJAU DARI 

PEMAHAMAN PENGANTAR AKUNTANSI DAN BAHASA INGGRIS 

PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS 

KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2012/2013”. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pada penelitian 

ini memaparkan ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Pemahaman 

Pengantar Akuntansi dan Bahasa Inggris terhadap variabel dependen yaitu Hasil 

Belajar MYOB(Mind Your Own Business). Penelitian dilakukan pada 

Mahasiswa Akuntansi angkatan 2012/2013 yang menempuh mata kuliah Dasar 

Akuntansi 2 dan Bahasa Inggris Niaga dan Komputer Akuntansi.  

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 mahasiswa dengan sampel 

sebanyak 80 mahasiswa yang diambil dengan teknik sampling purposive, yaitu 

dengan cara mengambilan sampel secara sederhana disesuaikan dengan kriteria 

yang telah ditentukan. Kriteria dalam penetuan sampel dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

a. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012/2013. 

b. Telah mengambil mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan 2. 

c. Telah mengambil mata kuliah Bahasa Inggris Niaga. 

d. Telah mengambil mata kuliah Komputer Akuntansi 1 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis 

Regresi Linear Ganda, Uji t (Uji Signifikan Parsial), Uji F (Uji Ketepatan 

Model),dan Koefisien Determinan (R2). Sedangkan uji prasyaratnya yaitu Uji 

Normalitas dan Uji Linearitas. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji prasyarat pertama yaitu uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah data dari sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi 
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normal atau tidak, serta uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain.  

Hasil pengujian dari thitung = 6,306  > ttabel = 1,991, maka Ho ditolak 

sehingga ada pengaruh yang signifikan Pemahaman Pengantar Akuntansi 

terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own Business). Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan “Ada pengaruh Pemahaman 

Pengantar Akuntansi terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own Business) 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012/2013” 

terbukti kebenarannya. 

Hasil pengujian untuk variabel X2 yaitu thitung = 4,610 > ttabel = 1,991, 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Bahasa Inggris 

terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own Business). Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan “Ada pengaruh Bahasa 

Inggris berpengaruh signifikan terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own 

Business) pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2012/2013” terbukti kebenarannya. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif 

variabel Pemahaman Pengantar Akuntansi dan Bahasa Inggris secara bersama-

sama terhadap Hasil belajar MYOB. = 60,030 > Ftabel = 3,115, maka Ho ditolak 

sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Pemahaman 

Pengantar Akuntansi (X) dan Bahasa Inggris  (X2)  terhadap Hasil Belajar 

MYOB (Mind Your Own Business). Dari hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 3 yang menyatakan “Ada pengaruh Pemahaman Pengantar Akuntansi 

dan Bahasa Inggris terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own Business) 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012/2013” 

terbukti kebenarannya. 
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Koefisien determinasi ini digunakan untuk untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel Pemahaman Pengantar Akuntansi (X) dan Bahasa 

Inggris (X2) terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own Business) (Y) 

secara bersama-sama. Dari hasil perhitungan komputer program SPSS versi 

21.00 diperoleh R2 = 0,609, ini dapat diartikan bahwa 60,9% 

perubahan/variasi Y Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own Business) Dalam 

mata kuliah Komputer Akuntansi) dikarenakan oleh adanya perubahan/variasi 

variabel X (Pemahaman Pengantar Akuntansi dan Bahasa Inggris) sedangkan 

39,1% sisanya  dikarenakan oleh adanya perubahan variabel lain yang tidak 

masuk dalam model lain dan sebagainya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan pada Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2012/2013 yang dilakukan 

dan data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh koefisien 

Pemahaman Pengantar Akuntansi dan Bahasa Inggris ini membuktikan 

bahwa mempunyai pengaruh terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your 

Own Business) dalam mata kuliah Komputer Akuntansi. 

2. Dari hasil uji t diperoleh thitung ada pengaruh yang signifikan antara 

Pemahaman Pengantar Akuntansi terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind 

Your Own Business) secara individu. 

3. Dari hasil uji t diperoleh thitung untuk Bahasa ada pengaruh yang signifikan 

antara Bahasa Inggris  terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own 

Business) secara individu. 

4. Dari hasil analisis uji F secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan 

Pemahaman Pengantar Akuntansi (X1), Bahasa Inggris (X2) terhadap Hasil 

Belajar MYOB (Mind Your Own Business) (Y).  
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