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PENGARUH PEMANFAATAN BANK MINI DAN PRAKTIK KERJA 

INDUSTRI TERHADAP HASIL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN 

AKUNTANSI SISWA KELAS XII SMK N 6 SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh yang positif dan 
signifikan pemanfaatan bank mini dan praktik kerja industri secara bersama-sama 
terhadap hasil uji kompetensi keahlian akuntansi kelas XII SMK N 6 Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis kuantitatif dan desain ex-post facto. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa akuntansi kelas XII SMK N 6 Surakarta tahun 
ajaran 2019/2020 sebanyak 107 siswa. Sampel yang digunakan sebanyak 85 
dengan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, SR, dan SE. Hasil 
analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi Y= 45,154 +  
+ . Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif dan 
signifikan pemanfaatan bank mini dan praktik kerja industri bersama-sama 
terhadap hasil uji kompetensi keahlian akuntansi siswa kelas XII SMK N 6 
Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi (R²) sebesar 0,653 
atau 65,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
  
Kata kunci: pemanfaatan bank mini, praktik kerja industri, hasil uji kompetensi 

keahlian akuntansi 
 

Abstract 

 

This study aims to describe the positive and significant influence of the utilization 
of mini banks and industrial work practices together on the results of the 
competency test of accounting expertise in class XII SMK N 6 Surakarta. This 
research is quantitative and ex-post facto design. The population in this study 
were all accounting students of class XII SMK N 6 Surakarta in the academic year 
2019/2020 as many as 107 students. The sample used was 85 with simple random 
sampling technique. Data collection techniques used were documentation and 
questionnaires. The data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis, t test, F test, SR, and SE. The results of multiple linear regression 
analysis obtained regression equation Y = 45.154 + 0.525X_1 + 0.454X_2. The 
conclusion in this study is that there is a positive and significant influence of the 
utilization of mini banks and industrial work practices together on the results of 
the accounting competency test of XII grade students of SMK N 6 Surakarta. This 
can be seen from the results of the coefficient of determination (R²) of 0.653 or 
65.3% while the rest is influenced by other variables not examined in this study. 
 
Keywords: utilization of mini banks, industrial work practices, results of 

competency tests of accounting expertise 
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1. PENDAHULUAN 

Pengaruh berkembangnya suatu bangsa pada dasarnya didasari oleh pendidikan. 

Pendidikan  merupakan faktor utama karena dengan adanya pendidikan dapat 

membantu membina dan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan salah 

satunya adalah dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  

        Dalam blog Kecilku (2014) UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 pasal 15, menjelaskan bahwa sekolah menengah kejuruan merupakan 

“pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama dalam bidang 

pekerjaan tertentu”. Tenaga kerja yang dicetak dari lulusan SMK diharapkan 

dapat terampil, mempunyai pengetahuan yang memadai, serta etos kerja untuk 

memasuki kriteria kebutuhan industri.      

        Pemerintah mengeluarkan salah satu program untuk menghasilkan lulusan 

yang berkualitas, kompetitif, cerdas, kreatif, dan siap kerja diantaranya adalah Uji 

Kompetensi Keahlian (UKK). UKK merupakan suatu program yang selalu 

dijalankan dan harus dijalankan oleh instansi khususnya SMK. Menurut Irwanti 

(2014) dalam Pratiwi, dkk (2017: 285) bahwa pelaksanaan UKK merupakan hasil 

belajar siswa untuk melihat sudah kompeten atau belum. 

        Menurut Jayanti, dkk (2016: 5)“saat ini permasalahan yang dihadapi oleh 

lulusan SMK Negeri 2 Nganjuk  adalah rendahnya kompetensi lulusan, sehingga 

lulusan kurang terampil untuk bekerja”. Menurut Yuliani (2013: 2) “tingginya 

pengangguran lulusan SMK ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

kualitas lulusan yang memang jauh dari kehendak pasar dan adanya ketidak 

seimbangan antara besarnya lulusan dengan daya tampung dunia usaha atau 

industri untuk tenaga kerja”. Sertifikat uji kompetensi keahlian yang dimiliki 

lulusan SMK diharapkan dapat menjamin lulusan SMK dapat memasuki dunia 

kerja karena sertifikat tersebut menjadi nilai tambah sebagai petimbangan pihak 

dari DU/DI (dunia usaha / dunia industri).  

        Yuliani (2013: 10)Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) tujuan Sekolah Menengah Kejuruan adalah: “(1) Menyiapkan peserta 

didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja  mandiri,  mengisi 
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lowongan  pekerjaan  yang  ada  di dunia usaha dan dunia  industri sebagai tenaga  

kerja tingkat  menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang 

dipilihnya, (2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan 

gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan 

sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya, (3) Membekali peserta 

didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan 

diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi, (4) Membekali  peserta  didik  dengan  kompetensi-kompetensi  

sesuai dengan program keahlian yang di pilih”.  

        Tujuan di atas belumlah sesuai dengan apa yang telah diharapkan. 

Kesenjangan yang terjadi antara lain, kemampuan lulusan SMK belumlah sesuai 

dengan standar kualifikasi dunia kerja dan jumlah lulusan yang tidak sebanding 

dengan pertumbuhan dunia kerja. Suatu kenyataan yang terjadi bagi para lulusan 

pendidikan kejuruan, khususnya SMK dalam mencari pekerjaan di industri 

maupun instansi pemerintah bukanlah masalah yang mudah untuk diatasi. 

        Sesuai dengan pernyataan tersebut Uji Kompetensi Keahlian (UKK) perlu 

ditingkatkan agar tujuan SMK dapat tercapai. Pentingnya UKK sebagai syarat 

kelulusan serta mewujudkan tujuan SMK maka perlu diperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan uji kompetensi siswa tersebut. 

        Keberhasilan Hasil Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dapat di pengaruhi oleh 

beberapa faktor menurut Romadon (2014: 110) “berdasar hasil observasi yang 

dilakukan, terdapat penurunan rata-rata nilai UKK dari tahun 2012 dengan rata-

rata 8,96 menjadi rata-rata 8,86 pada tahun 2013. Penurunan ini bisa disebabkan 

oleh berbagai faktor yaitu: praktik kerja indusri, motivasi kerja, prestasi mata 

pelajaran praktik pengelasan, prestasi mata pelajaran teori pengelasan, fasilitas 

praktik pengelasan di sekolah, minat siswa pada bidang keahlian yang ditekuni, 

kinerja guru dalam memberikan contoh mengelas, dan sebagainya”. Berdasarkan 

faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwasannya faktor tersebut dapat 

digunakan untuk mempengaruhi hasil uji kompetensi keahlian akuntansi, hanya 

saja yang membedakan adalah bidang kejuruannya. 

        Menurut Suranto, dkk (2014: 99) “berdasarkan studi literatur petunjuk teknis 

pelaksanaan ujian kompetensi keahlian SMK tahun pelajaran 2010/2011 
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(Direktorat Pembinaan SMK, 2011, pp.2-4) dapat ditemukan komponen-

komponen yang berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan ujian praktik 

kejuruan, mencakup: (1) tempat penyelenggaraan ujian praktik kejuruan, (2) kerja 

sama penyelenggara tingkat satuan pendidikan dengan dunia 

usaha/industri/asosiasi profesi/institusi mitra, (3) sarana prasarana bahan, 

peralatan, dan alat penunjang ujian praktik kejuruan, (4) penguji atau asesor dari 

dunia usaha/industri/asosiasi profesi/guru sesuai kriteria yang telah ditetapkan, (5) 

peserta uji atau siswa, (6) pengorganisasian UKK, (7) hasil ujian praktik kejuruan 

berupa informasi capaian kompetensi siswa, dan (8) sertifikat yang ditandatangani 

oleh pihak eksternal”. 

        Berdasarkan faktor penduga diatas, maka dipilih salah satu dari faktor yang 

mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang dipilh adalah praktik kerja industri dan 

pemanfaatan bank mini. Untuk mengatasi masalah diatas seharusnya siswa 

meningkatkan  hard skill dalam bidang keahliannya. Praktik kerja industri 

menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan uji kompetensi keahlian karena 

melalui prakerin ini peserta didik akan dibentuk untuk menguasai kompetensi 

dibidang keahliannya. Sejalan dengan pernyataan Pratiwi, dkk (2017: 286) 

“praktik kerja industri (prakerin) merupakan pendidikan yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan kemampuan profesional lulusan dengan cara belajar langsung 

dengan dunia usaha dan dunia industri”. Menurut Nidhom, dkk (2015: 4) dalam 

Pratiwi, dkk (2017: 291) menyatakan bahwa “prakerin merupakan sarana latihan 

yang tepat, karena peserta didik dituntut melaksanakan praktik kerja sesuai 

dengan kondisi nyata di lingkungan industri. Berdasarkan analisis regresi linier 

sederhana secara parsial didapatkan hasil bahwa kontribusi kinerja prakerin 

terhadap hasil uji kompetensi keahlian sebesar 36,5%”. Pada penelitian Romadon 

(2014: 114) “variabel prakerin memiliki kontribusi pengaruh terhadap hasil uji 

kompetensi sebesar 12,1%”. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya praktik kerja industri siswa mempunyai wadah untuk melatih serta 

menerapkan ilmu yang sudah di berikan di sekolahan untuk lebih leluasa di 

terapkan di lapangan nyata yaitu perusahaan industri baik industri kecil, 

menengah, ataupun industri besar. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu 
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menghadapi masalah yang timbul didunia nyata dan secara tidak langsung soft 

skill, hard skill, dan kompetensinya akan terasah.    

        Kompetensi calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang suda ada merupakan 

tantangan dari siswa SMK dalam diterimanya kerja dari suatu peluang kerja. 

Setyaningsih (2017) menyatakan dalam blog SMK N 6 Surakarta  bahwa “bagi 

peserta didik, starndar kompetensi ini bermanfaat dalam rangka membantu 

memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik hasil pembelajaran di 

sekolah, membantu peserta didik dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

dalam proses belajar baik secara formal maupun secara mandiri, dan membantu 

pengakuan kompetensi oleh industri lintas sektor dan lintas negara”. Standar 

kompetensi pada kutipan diatas yang di maksud adalah Badan Nasional Sertifikat 

Profesi (BNSP) yang diterapkan oleh pemerintah dan harus dimiliki setiap calon 

tenaga kerja. Hal ini sangat penting untuk peserta didik khususnya SMK yang 

diharapkan setelah lulus dapat langsung diterima bekerja.   

         Teaching Factory juga merupakan alternatif untuk meningkatkan skill 

peserta didik.  Teaching factory yaitu model pembelajaran yang berorientasi 

kepada bisnis dan produksi. Aplikasi program teaching factory adalah dengan cara 

memadukan konsep bisnis dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kompetensi 

keahlian yang relevan. Dengan penerapan teaching factory para peserta didik 

dapat belajar langsung pada kegiatan sesungguhnya melalui bimbingan para guru 

ataupun teknisi ahli dari perusahaan atau dunia industri yang terlibat. Program 

Teaching Factory (TEFA) merupakan perpaduan pembelajaran yang sudah ada 

yaitu, Competensi Based Training (CBT), dan Production Based Training (PBT), 

dalam pengertiannya bahwa suatu proses keahlian atau keterampilan (life skill) 

dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang 

sesungguhnya. Salah satu teaching factory yang di tetapkan dalam kejuruan 

akuntansi SMK N 6 Surakarta adalah bank mini.  

        Hasil penelitian Martawijaya (2012) dalam Triwahyuni dkk (2016: 70) 

menujukkan bahwa “teaching learning factory atau dalam hal ini adalah 

pemanfaatan unit produksi siswa dapat secara efektif meningkatkan kompetensi 

produksi, kognitif, dan kejuruan siswa”. Pemanfaatan unit produksi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan bank mini. Menurut 



6 
 

Triwahyuni, dkk (2016: 61) “bank mini di SMK merupakan kegiatan usaha yang 

bertujuan untuk memperoleh nilai tambah/keuntungan dari kegiatan usaha”. 

Sedangkan Hidayati, dkk (2017: 2) menyatakan bahwa “seperti halnya hasil study 

pendahuluan peneliti di SMK Negeri 1 Ponorogo yang pada intinya peneliti 

menemukan media sumber pembelajaran yang digunakan sebagai salah satu 

alternatif dalam meningkatkan kompetensi peserta didik di SMK Negeri 1 

Ponorogo yaitu Bank Mini sekolah yang mempunyai nama Bank Mini Tunas 

Harapan”. Penelitian Wardhani (2019: 50) mengatakan bahwa “kegiatan 

perbankan disekolah tidak hanya didasarkan untuk meningkatkan kualitas lulusan 

program keahlian akuntansi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran para siswa 

akan pentingnya  menabung”.  

        Di SMK N 6 Surakarta yang bertugas dalam laboratorium bank mini adalah 

siswa kelas XI yang sedang praktik bank mini namun tetap didampingi oleh guru 

penanggung jawab bank mini. Pelayanan dalam bank mini ditangani dengan 

komputer, hal ini bertujuan untuk latihan praktik MYOB dan Microsoft excel, 

walaupun demikian tetap ada pembukuan secara manual. Hal ini lah yang nanti 

akan mengasah skiil siswa dalam memahami, mengidentifikasi, menganalisis, 

pencatatan transaksi, sampai dengan membuat laporan keuangan sehingga dapat 

membantu siswa dalam uji kompetensi keahlian akuntansi. 

        Bank mini SMK N 6 Surakarta atau biasa di sebut dengan bank Karina 

menjadi unit produksi siswa akuntansi di sekolah tersebut. Bank mini juga 

termasuk mata pelajaran praktik untuk menambah keterampilan siswanya. Dengan 

memanfaatkan bank mini secara optimal diharapkan dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi keahlian akuntansi. Dengan praktik secara langsung 

maka siswa bisa lebih mudah mengingat bagaimana mengaplikasikan mata 

pelajaran produktif teori untuk bekal uji kompetensi keahlian nanti.  

       Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai hasil uji kompetensi keahlian siswa SMK dengan penelitan yang 

berjudul “pengaruh Pemanfaatan Bank Mini dan Praktik Kerja Industri terhadap 

Hasil Uji Kompetensi Keahlian Akuntansi Siswa Kelas XII SMK N 6 Surakarta”.  
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2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018: 8) 

“penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan dan menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah diteteapkan”. Penelitian ini merupakan desain penelitian ex post facto. 

Menurut Widarto (2013: 2) “penelitian expost facto merupakan penelitian yang 

bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala 

atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang 

menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah 

terjadi.” 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil uji kompetensi keahlian akuntansi diperoleh berdasarkan dokumentasi  

nilai uji kompetensi keahlian akuntansi tahun 2019/2020 kelas XII yang 

bersumber dari guru pengurus uji kompetensi keahlian akuntansi. Hasil analisis 

dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi 99,  nilai terendah 85, mean sebesar 

95,12, median sebesar 96,00, modus sebesar 97, standar deviasi 2,357, dan varian 

sebesar 5,557.        Data pemanfaatan bank mini diperoleh dengan kuesioner yang 

disebar pada 85 siswa akuntansi kelas XII dengan 11 butir pertanyaan. Hasil 

analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi 55, nilai terendah 42, mean 

sebesar 51,42, median sebesar 52,00, modus sebesar 52, standard deviasi sebesar 

2,504, varian sebesar 6,271. Data praktik kerja industri diperoleh dengan 

kuesioner yang disebar pada 85 siswa akuntansi kelas XII dengan 11 butir 

pertanyaan. Hasil analisis dan pertitungan diperoleh nilai tertinggi 55, nilai 

terendah 40, mean sebesar 50,60, median sebesar 50,00, modus sebesar 50, 

standard deviasi sebesar 2,361, dan varian sebesar 5,576. 

        Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 

linieritas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji normslitas ini 

menggunakan tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dimana nilai 

signifikansi harus > 0,05 maka data akan terdistribusi secara normal, uji ini 
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dibantu dengan SPSS for Windows version 20. Berikut merupakan hasil  uji 

normalitas: 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

 
 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas dapat disimpulkan bahwa 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,072  dengan nilai signifikansi 0,201 > 0,05 hal 

ini berarti data berdistribusi normal. 

         Uji ini mempunyai kriteria jika nilai signifikansi > 0,05 maka terdapat 

hubungan yang linier dan layak untuk dilakukan uji regresi dan sebaliknya. Pada 

uji ini dibantu oleh SPSS for windows version 20. Adapun tabel ringkasan 

hasil uji linieritas sebagai berikut:  

Tabel 2. Hasil Uji Linieritas 

Variabel  Signifikansi  Tingkat 
Kesalahan (α) 

Kesimpulan  

Pemanfaatan 
Bank Mini (X₁) 

0,256 0,05 Linier 

Praktik Kerja 
Industri (X₂) 

0,083 0,05 Linier 

  

         Berdasarkan hasil ringkasan tabel diatas nilai deviation from linearity 

menunjukkan signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel independen (pemanfaatan bank mini dan praktik kerja industri) terhadap 

variabel dependen (hasil uji kompetensi keahlian akuntansi) dinyatakan linier. 

        Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi atau tidak anatara variabel independen. Jika ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen maka  model regresi harus direvisi. 

        Kriteria dalam uji multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

VIF. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinieritas. Uji 
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ini dibantu dengan SPSS for Windows version 20. Berikut ini merupakan tabel 

hasil uji multikolinieritas: 

Tabel 3. Uji Multikolinieritas 
Variabel  Tolerance  VIF Kesimpulan 

Pemanfaatan 
Bank Mini (X₁) 

0,929 1,076 Tidak ada 
multikolinieritas 

Praktik Kerja 
Industri (X₂) 

0,929 1,076 Tidak ada 
multikolinieritas 

 

  Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, 

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen (pemanfaatan bank 

mini dan praktik kerja industri) tidak terjadi multikolinieritas sehingga tidak ada 

korelasi antar variabel independen. 

        Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan varian atau tidak dan model regresi yang baik 

adalah yang homokedastisitas. Uji ini dibantu dengan SPSS for Windows version 

20. Berikut ini berupakan table hasil uji heteroskedastisitas: 

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  Signifikansi  Kesimpulan  

Pemanfaatan Bank 
Mini (X₁) 

0,071 Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Praktik Kerja Industri 
(X₂) 

0,441 Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

 

        Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai signifikansi X₁ dan X₂ terhadap 

variabel RES_2 adalah 0,071 dan 0,441 dimana keduanya lebih dari 0,05. Maka 

dapat disimulkan bahwa model regresi yang diuji tidak terjadi heteroskedastisitas. 

        Uji selanjutnya adalah uji regresi linier berganda, dimana uji ini digunakan 

untuk menguji pengaruh pemanfaatan bank mini (X₁) dan praktk kerja industri 

(X₂) terhadap hasil uji kompetensi keahlian akuntansi (Y). Berikut ini merupkan 

hasil ringkasan uji regresi linier dengan SPSS for Windows version 20: 

Tabel 5.  Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel B  Sig.   Sig. 

(Constanta) 45,154      

Pemanfaatan  
Bank Mini 
(X₁) 

0,525 8,267 0,000  77,319 0,000 
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Praktik Kerja 
Industri (X₂) 

0,454 6,731 0,000 R² 0,653  

 

         Dapat disimpulkan bahwa konstanta (a) bernilai positif sebesar 45,154,  

artinya jika tidak pengaruh pemanfaatan bank mini dan praktik kerja industri 

maka rata-rata hasil uji kompetensi keahlian akuntansi sebesar 45,154. Koefisien 

regresi variabel pemanfaatan bank mini (  sebesar 0,525, artinya setiap 

penambahan satu poin pemanfaatan bank mini maka akan menambah hasil uji 

kompetensi keahlian akuntansi sebesar 0,525 dengan asumsi variabel lain konstan. 

Koefisien regresi variabel praktik kerja industri  (  bernilai positif sebesar 

0,454, artinya setiap penambahan satu poin praktik kerja industri maka akan 

menambah hasil uji keahlian akauntansi sebesar 0,454 dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

        Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel dependen 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria 

uji ini adalah apabila nilai signifikansi  dibawah 0,05 selain itu juga dapat dilihat 

jika  >  . Berikut hasil uji  F yang dilakukan dengan SPSS for 

Windows version 20:  

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 
        Kesimpulan dari perhitungan di atas bahwa  >  dimana 77,139 > 

3,11. Hal ini berarti kombinasi variabel pemanfaatan bank mini (X₁) dan praktik 

kerja industri (X₂) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap hasil uji 

kompetensi keahlian akuntansi (Y). 

        Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria dari uji ini 

adalah apabila signisikansi dibawah 0,05 dan   >  .  Berikut adalah 

hasil dari uji t dengan menggunakan SPSS for Windows version 20: 
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Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 

 
        Dari hasil uji data diatas nilai signifikansi dari masing-masing variabel 

terlihat untuk pemanfaatan bank mini (X₁)  nilia signifikansinya sebesar 0,000 < 

0,05 dan praktik kerja industri (X₂) sebesar 0,000 < 0,05. Keputusan juga dapat 

dilihat dari nilai   dan  sebelumnya kita akan mengihitung  terlebih 

dahulu, berikut perhitungannya:  

ttabel  = t (a : 2 ; n – k - 1) 

 = t (0,05 : 2 ; 85 – 2 – 1) 

 = t (0,025 ; 85) 

 = t (1,9832)  

        Kesimpulan dari perhitungan diatas adalah  >  dimana X₁ 

memiliki  sebesar 8,267 dan X₂ memiliki  sebesar 6,731 keduanya > 

 sebesar 1,9832. Maka dapat dikatakan kedua variabel mempunyai pengaruh 

yang signifikan.  

        Hasil perhitungan data diketahui bahwa variabel pemanfaatan bank mini 

memiliki sumbangan relatif sebesar 58% dan sumbangan efektif sebesar 37,9%. 

Sedangkan variabel praktik kerja industri memiliki sumbangan relative sebesar 

42% dan sumbangan efektif sebesar 27,4%. Total sumbangan relative dari 

variabel pemanfaatan bank mini dan praktik kerja industri sebesar 100% atau 

sama dengan 1. Sedangkan total sumbangan efektif variabel pemanfaatan bank 

mini dan praktik kerja industri sebasar 65,3%, dimana hasil tersebut sesuai dengan 

koefisien determinasi yaitu sebesar 0,653.  

        Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bank mini (X₁) dan 

praktik kerja industri (X₂) secara bersama-sama memiliki dampak positif terhadap 

hasil uji kompetensi keahlian akuntansi (Y) SMK N 6 Surakarta. Hal ini ditujkkan 

melalui persamaan regresi linier berganda 
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Y= 45,154 +  + . Berikut ini merupakan hasil persanaan regresi 

linier berganda. 

        Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya koefisien regresi untuk variabel 

pemanfaatan bank mini (X₁) sebesar 0,525 yang artinya adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan pemanfaatan bank mini terhadap hasil uji kompetensi 

keahlian akuntansi, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan  

sebesar 8,267 >  sebesar 1,9832 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 

dengan sumbangan relative sebesar 58% dan sumbangan efektif sebesar 37,9%. 

Kesimpulan dari analisis diatas adalah semakin baik pemanfaatan bank mini maka 

akan semakin tinggi hasil uji kompetensi keahlian akuntansi dan sebaliknya.  

        Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Dewi (2013) Kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa Bank Mentari mampu meningkatkan ketrampilan siswa 

dalam bidang perbankan dengan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan 

siklus akuntansi serta keterampilan siswa dalam melayani nasabah kurang baik 

bila dibanding dengan bank konvensional pada umumnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya koefisien regresi untuk variabel 

praktik kerja industri (X₂) sebesar 0,454 yang artinya adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan praktik kerja industri terhadap hasil uji kompetensi keahlian 

akuntansi, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang menunnjukkan  sebesar 

6,371 >  sebesar 1,9832 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 dengan 

sumbangan relative sebesar 42% dan sumbangan efektif sebesar 27,4%. 

Kesimpulan dari analisis diatas adalah semakin baik praktik kerja industri maka 

akan semakin tinggi hasil uji kompetensi keahlian akuntansi atau sebaliknya. 

Hasil penelitian relevan dengan penelitian Jayanti, dkk (2016) yang 

menunjukkan adanya pengaruh berdasarkan nilai R Square yang dihasilkan 

sebesar 0,840 artinya pelaksanaan prakerin berpengaruh terhadap hasil uji 

kompetensi keahlian sebesar 84% sedangkan sisanya 16% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel 

pelaksanaan prakerin terhadap hasil uji kompetensi keahlian siswa kelas XII TN 

SMK Negeri 2 Nganjuk. 

Pemanfaatan bank mini dan praktik kerja industri mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap hasil uji kompetensi kehalian 
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akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F dimana  sebesar 77,139  > 

 sebesar 3,11 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 dan koefisien 

determinasi (R²) sebesar 0,653 atau 65,3% sementara sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari analisis 

diatas adalah jika pemanfaatan bank mini dan praktik kerja industri ditingkatkan 

kualitasnya maka hasil uji kompetensi keahlian akuntansi juga akan meningkat 

dan sebaliknya. 

Hail penelitian ini relevan dengan penelitian Triwahyuni, dkk (2016). Hasil 

penelitian ini secara statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh praktik kerja 

industri (prakerin) sebesar 55,8%. Prestasi akademik mata diklat akuntansi 

berpengaruh sebesar 15,3%. Sedangkan pemanfaatan bank mini sebesar 20%. 

Disimpulkan bahwa praktik kerja industri (prakerin), prestasi akademik mata 

diklat produktif akuntansi, dan pemanfaatan bank mini berpengaruh simultan 

maupun parsial terhadap kesiapan kerja siswa SMK Yos Sudarso Rembang. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari pemanfaatan bank mini 

terhadap hasil uji kompetensi keahlian akuntansi kelas XII SMK N 6 Surakarta. 

Hal ini ditunjukkan dari uji t yang menunjukkan  sebesar 8,267 >  

sebesar 1,9832 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan relative 

sebesar 58% dan sumbangan efektif sebesar 37,9%. 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari praktik kerja industri 

terhadap hasil uji kompetensi keahlian akuntansi kelas XII SMK N 6 Surakarta. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang menunnjukkan  sebesar 6,371 > 

 sebesar 1,9832 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan 

relative sebesar 42% dan sumbangan efektif sebesar 27,4%.Ada yang positif dan 

signifikan dari pemanfaatan bank mini dan praktik kerja industri terhadap hasil uji 

kompetsni keahlian akuntansi kelas XII SMK N 6 Surakarta. Hal ini dapat 

ditunjukkan dimana  sebesar 77,139  >  sebesar 3,11 dan nilai 

signifikan < 0,05 yaitu 0,000 dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,653 atau 
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65,3% sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 
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