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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 

Dengan demikian, bidang pendidikan menduduki posisi penting untuk 

mewujudkan perubahan dengan bekal pertumbuhan berkualitas serta kemajuan 

suatu bangsa. Pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila telah memenuhi 

tujuan pendidikan nasional. Pendidikan juga dikatakan berhasil apabila proses 

belajar mengajar dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga hasil belajar 

dapat dicapai dengan lebih optimal. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik mahasiswa, orang tua, dosen, 

pemerintah, lembaga pendidikan (universitas) serta masyarakat yang saling 

berkomplementer (terlibat). Dalam era ilmu pengetahuan tentunya pendidikan 

tinggi sangat berperan penting sebagai pengembangan dan pengaplikasian 

ilmu pengetahuan. Menurut Djumali (2011:85) menyebutkan bahwa 

“Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”. Dengan 

adanya perguruan tinggi diharapkan mahasiswa dapat berorientasi masa depan 
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dan memprioritaskan pendidikan dalam menyiapkan kehidupan di era global. 

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di perguruan tinggi. 

Hak dan kewajiban mahasiswa adalah memperoleh pembelajaran, pengajaran, 

bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya untuk kemajuan 

studinya serta mengembangkan penalaran dan keilmuan, keterampilan, minat 

dan kegemaran sesuai kemampuannya.  

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.  

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 
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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 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 

http://www.psychologymania.com/
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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 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”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidetifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Prestasi yang dimiliki mahasiswa sebelum mempelajari mata kuliah 

Komputer Akuntansi 

2. Pemahaman dasar akuntansi dan ketelitian dalam mengoperisakan MYOB. 

3. Ketertinggalan karena tidak fokus (kurangnya perhatian) dalam materi 

yang disampaikan dosen pada saat pembelajaran berlangsung. 

4. Kurang memahami bahasa Inggris. 

5. Pemanfaatan waktu yang kurang optimal. 

6. Gaya belajar dosen. 
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C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dimaksudakan untuk mengetahui secara mendalam 

prestasi belajar dengan beberapa faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan 

identifikasi masalah di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar. Agar penelitian terfokus mengenai permasalahan serta cakupan tidak 

terlalu luas, peneliti membatasi masalah yaitu:  

1. Hasil Belajar MYOB yang akan diteliti berdasarkan nilai ujian akhir mata 

kuliah Komputer Akuntansi pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012/2013. 

2. Pemahaman Pengantar Akuntansi yang akan diteliti berdasarkan nilai ujian 

akhir mata kuliah Dasar Akuntansi pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012/2013. 

3. Penguasaan Bahasa Inggris yang akan diteliti berdasarkan nilai ujian akhir 

mata kuliah Bahasa Inggris Niaga pada mahasiswa Program studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012/2013. 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas dan pemilihan judul penelitian, 

maka penulis dapat merumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh Pemahaman Pengantar Akuntansi terhadap Hasil 

Belajar MYOB (Mind Your Own Business) pada mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2012/2013? 

2. Apakah ada pengaruh 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?   

3. Apakah ada pengaruh Pemahaman Pengantar Akuntansi dan Bahasa 

Inggris terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own Business) pada 
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mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan permasalahan di atas dapat ditentukan tujuan 

penelitian ini sebagai acuan supaya penelitian berjalan sesuai diinginkan, 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pemahaman Pengantar Akuntansi 

terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own Business) pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2012/2013. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Bahasa Inggris terhadap Hasil 

Belajar MYOB (Mind Your Own Business) pada mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2012/2013. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pemahaman Pengantar Akuntansi 

dan Bahasa Inggris terhadap Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own 

Business) pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2012/2013. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat memberikan 

sumbangan antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan berupa 

pengembangan teori bagi para pembaca maupun sebagai salah satu bahan 

referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan 

sebagai penambah wacana keilmuan, terutama dalam bidang Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Akuntansi. 
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi dosen, penelitian ini dijadikan sebagai masukan dalam kegiatan 

pembelajaran Komputer Akuntansi agar dapat meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa khususnya Program Studi Pendidikan Akuntansi. 

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan agar mahasiswa mampu 

mengoptimalkan Hasil Belajar MYOB (Mind Your Own Business), 

dengan meningkatkan kemampuan Pengantar Akuntansi dan Bahasa 

Inggris.  

c. Bagi pihak lain, sebagai acuan dan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya terutama di bidang Pendidikan Akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


