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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, 

kecerdaran intelektual dan perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi dilihat dari 

perspektif gender. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu 

kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, perilaku belajar. Serta satu variabel 

dependen yaitu pemahaman akuntansi. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer, Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Uji yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu uji f, uji R2, uji t dan uji beda (Test One Way Anova). Hasil 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual dan perilak belajar berpengaruh signifikan terhadap pemahaman 

akuntansi dan terdapat perbedaan dari kecerdasan emosional laki-laki dan perempuan 

sig 0,001< 0,05, kecerdasan intelektual antara laki-laki dan perempuan sig 0,000<0,05, 

perilaku belajar antara laki-laki dan perempuan sig 0,001< 0,05 dan pemahaman 

akuntansi antara laki-laki dan perempuan sig 0,000< 0,05. 

Kata Kunci:Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Perilaku 

Belajardan, Pemahaman Akuntansi dan Gender. 

 

 



 

ABSTRACT 

This stud examines the effect of Emotional Quotient, Intellectual Quotient, and 

Learning Behavior on Accounting Understanding. In this study there are 3 independent 

variables, namely emotional quotient, intellectual quotient and learning behavior. And 

one dependent variable is accounting understanding. The data used in this study are 

primary data, the population taken in this study were students of the Faculty of 

Economics and Business, Islamic University of Malang. Data collection techniques in 

this study using purposive sampling method. Tests used in this study are the f test, R2 

test, t test and Test One Way Anova . The results in this study indicate that partially 

emotional quotient, intellectual quotient. learning bihavior significantly influence 

accounting understandingand be found the difference of Emotional Quotient between 

male and female gender sig by 0,001<0,05, Intellectual Quotient between male and 

female gender sig by 0,000<0,05, Learning Behavior between male and female gender 

sig by 0,001<0,05, and Accounting Understangding between male and female gender 

sig by 0,000<0,05. 

Keywords:Emotional Quotient, Intellectual Quotient, Learning Behavior, 

Accounting Understanding and Gender. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar menggambarkan suatu aktivitas mental maupun psikis yang terjadi 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan membutuhkan pemahaman. 

Pemahaman mengenai konsep sangat di perlukan dalam dunia pendidikan 

khususnya pendidikan tinggi. Pada jenjang perguruan tinggi khususnya jurusan 

akuntansi di tuntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi. Akuntansi 

merupakan suatu sistem infomasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan 

menkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi (Kieso, 

2007). Dalam tuntutan pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa tidak lepas dari 

tuntutan untuk mencapai kompetensi yang di harapkan dalam pembelajaran. 

Kompetensi tersebut di wujudkan dengan hasil belajar. 

Kompetensi akademik bawaan, nilai rapor, dan prediksi kelulusan perguruan 

tinggi tidak melihat sebaik apa kinerja orang yang telah bekerja atau seberapa 

banyak kesuksesan yang di peroleh dalam hidupnya. Sebaliknya ia menjelaskan 

seperangkat keterampilan khusus seperti empati, disiplin diri dan juga inisiatif 

mampu memilah mereka yang sukses dan mereka yang prestasinya biasa-biasa saja. 

Yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam bekerja selain 

kecerdasan kognisi adalah faktor kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional 

memastikan menggunakan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya dengan 



baik, termasuk keterampilan intelektual. Kecerdasan emosional mahasiswa sangat 

erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. 

Menurut Goleman (2000) kecerdasan emosional ini mampu melatih mahasiswa 

tersebut untuk memiliki kemampuan mengelola perasaannya, kemampuan untuk 

memotivasi dirinya sendiri, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi. 

Kesanggupan mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur 

suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang 

lain. Kemampuan-kemampuan ini mendukung seorang mahasiswa dalam mencapai 

tujuan dan cita-citanya. 

Kecerdasan emosional akan dilatih oleh proses yang dilakukan selama 

menuntut ilmu di jenjang perguruan tinggi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Tujuan kegiatan belajar yang dilakukan untuk mencapai hasil belajar 

yang baik mengenai pemahaman mahasiswa tentang suatu objek disiplin ilmu. 

Hasil belajar merupakan tingkah laku, dan berdasarkan hasil belajar dapat diukur 

prestasi belajar siswa (Marini;2005). Pengukuran belajar seperti ini dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman, penguasaan dan kemampuan 

mahasiswa menyerap materi yang di berikan di kampus.  

Pada intinya kecerdasan emosional merupakan komponen yang membuat 

seseorang menjadi pintar menggunakan emosi. Di jeaskan bahwa emosi manusia 

berada diwilayah perasaan, naluri yang tersembunyi dan sensasi emosi yang apabila 

di akui dan dihormati, kecerdasan emosional menyediakan pemahaman yang lebih 

mendalam dan lebih utuh tentang diri sendiri dan orang lain. Secara psikologi 



terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan Ketika mengambil keputusan. 

Wanita baiasanya mengedapankan sisi emosionalitasnya dari pada logika. 

Sedangkan laki-laki pada umumnya mengedepankan logika mereka dari pada sisi 

emosionalnya. 

Selain kecerdasan emosional sebagai faktor dalam dalam mempengaruhi 

pemahaman mahasiswa akan akuntansi dasar maka terdapat faktor lain yang 

tentunya juga mempunyai pengaruh yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan 

intelektual merupakan kemampuan intelektual, analisa, logika dan rasio. Seseorang 

dengan kecerdasan intelektual yang baik, tidak ada  baginya memperoleh informasi 

yang sulit, semuanya dapat diolah dan disimpan. Proses kecerdasan intelektual 

yaitu dapat diartikan prosesdalam menerima, menyimpan dan mengolah kembalu 

informasi atau bisa disebut berfikir. Berfikir adalah media untuk menambah 

perbendaharaan dalam otak manusia (Widatik dkk, 2016). 

Dalam memahami akuntansi adanya kecerdasan intelektual merupakan hal 

yang penting juga untuk dipertimbangkan. Mahasiswa akuntansi memiliki 

kecerdasan intelektual yang baik tentu memiliki pemahaman akuntansi yang baik 

pula karena kecerdasan intelektual yaitu cerdas dalam berfikir serta cepat tanggap 

dalam memperoleh suatu ilmu atau pelajaran yang telah diberikan (Anam dan 

Ardillah, 2016). 

Berdasarkan penelitian Lauw,Santy dan Sinta (2013) menyatakan banyak 

sarjana yang cerdas dan saat kuliah selalu menjadi bintang kelas ,namun ketika 

masuk dunia kerja menjadi anak buah teman sekelasnya yang prestasi akademiknya 



paspasan. Banyak contoh disekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki 

kecerdasan otak saja atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum tentu sukses 

berkiprah di dunia pekerjaan. bahkan seringkali yang berpendidikan hanya berpusat 

pada kecerdasan akal (IQ) saja. Padahal yang diperlukan sebenarnya adalah 

bagaimana mengembangkan kecerdasan hati ,seperti ketangguhan, inisiatif, 

optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. 

Saat ini begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun 

karirnya terhambat karena kecerdasan emosional yang rendah.secara umum 

mahasiswa yang telah paham dapat diartikan bahwa mahasiswa tersebut memiliki 

kemampuan untuk mengerti dan menguasai materi pelajaran dan mampu 

mengaplikasikannya melalui Latihan. Pada saat ujian mahasiswa laki-laki 

cenderung melakukan kecurangan, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

perempuan lebih baik dari pada mahasiswa laki-laki. 

Selain kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan perilaku belajar di 

perguruan tinggi juga mempengaruhi pemahaman akuntansi seorang mahasiswa. 

Perilaku belajar yang baik akan mengefisiensikan waktu untuk memahami suatu 

pelajaran. Roestiah dalam Rachmi (2010) belajar yang efisien dapat dicapai apabila 

menggunakan strategi yang tepat, yakni adanya pengaturan waktu yang baik dalam 

mengikuti perkuliahan, belajar dirumah, berkelompok ataupun untuk mengikuti 

ujian. Terwujudnya perilaku belajar yang baik apabila mahasiswa sadar akan 

tanggung jawab yang mereka pikul, jadi mereka bisa membangi waktu antara 

belajar dan waktu diluar belajar. 



Perilaku belajar yang di maksud di penelitian ini adalah interaksi yang 

ditunjukkan dengan keaktivan mahasiswa dalam proses belajar maupun diluar 

proses belajar untuk memperoleh tingkah laku positif dan untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal. 

Tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan seberapa 

mengerti seorang mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari dalam hal ini 

mengacu pada mata kuliah akuntansi dan indeks prestasi komulatif (IPK). Tanda 

seorang mahasiswa memahami akuntansi tidak hanya ditujukan dari nilai-nilai 

yang didapatnya dalam mata kuliah tetapi juga apabila mahasiswa tersebut 

mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep yang terkait (Budhiyanto dan 

Nugroho, 2013). Ini ditunjukkan dari tingkat pemahaman mereka pada mata kuliah 

pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi keuangan lanjutan dan teori 

akuntansi yang telah ditempuh oleh mahasiswa akuntansi. Perbedaan praktek 

perilaku belajar antara mahasiswa laki-laki dan perempuan didalam kelas sangat 

bebeda dilihat dari rajin, tepat waktu, teliti, sabar dan tingkat keaktifan mahasiswa 

perempuan lebih aktif saat kelas sedang berlangsung.  Sedangkan mahasiswa laki-

laki sering terlambat dan tidak menghadiri kuliah. 

Di karenakan isu gender sangat marak belakangan ini. Dilihat dari segi 

psikologis antara pria dan wanita terdapat perbedaan yang amat mendasar dalam 

proses pengambilan keputusan. Menurut Tynovryan, dkk (2016) Kecerdasan 

Emosional untuk wanita ketika pengambilan keputusan mereka lebih 

mengutamakan emosi (perasaan) dari pada logika sedangkan untuk pria mereka 



lebih mengutamakan logika dalam fikirannya dari pada emosi (perasaan) pria lebih 

suka berpikir secara logis. Perilaku belajar untuk perempuan lebih baik dari pada 

laki-laki dari segi tepat waktu, teliti, sabar dan tingkat keaktifan mahasiswa wanita 

saat mata kuliah berlangsung. Dari segi pemahaman akuntansinya untuk 

mahasiswa perempuan lebih baik dari pada mahasiswa laki-laki, hal tersebut 

dibuktikan dari keaktifan mahasiswa perempuan dikelas dalam menjawab 

pertanyaan dan menjelaskannya. Pria dan wanita mempunyai kekhasan mereka 

sendiri dimana wanita secara biologis akan menghindari konflik sedangkan pria 

tidak akan mengalah jika ada yang mengancam atau menentangnya.  

Penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Fitri Nuraini (2017) yang 

melakukan penelitian mengenai “Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual 

dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Pemahaman Akuntansi Dasar Dengan Motivasi 

Sebagai Variabel Moderating”. Alasan peneliti mereplikasi penelitian Fitri Nuraini 

(2017) adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian yang 

pernah dilakukan dahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Penelitian 

ini menggunakan sample yang berbeda dan terdapat perbedaan variabel dari 

penelitian sebelumnya. Variabel Independen yang di tambahkan pada penelitian ini 

adalah Perilaku Belajar. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang 

Angkatan 2017 yang sudah menempuh mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dan 2, 

Akuntansi Keuangan 1 dan 2, Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Teori Akuntansi. 



Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, 

KECERDASAN INTELEKTUAL DAN PERILAKU BELAJAR 

TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI DILIHAT DARI PERSPEKTIF 

GENDER”. 

1.2  Rumusan masalah  

Berdasarkan urain latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan 

perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi? 

2. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemahaman 

akuntansi pada mahasiswa? 

3. Bagaimana pengaruh kecerdasan intelektual terhadap pemahaman 

akuntansi mahasiswa? 

4. Bagaimana pengaruh perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi 

mahasiswa? 

5. Apakah ada perbedaan kecerdasan emosional antara mahasiswa laki-

laki dan perempuan? 

6. Apakah ada perbedaan kecerdasan intelektual antara mahasiswa laki-

laki dan perempuan? 



7. Apakah ada perbedaan perilaku belajar antara mahasiswa laki-laki dan 

perempuan? 

8. Apakah ada perbedaan pemahaman akuntansi antara mahasiswa laki-

laki dan perempuan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang didapat, maka tujuan dari penelitian 

adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan 

intelektual dan perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

pemahaman akuntansi 

3. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual terhadap 

pemahaman akuntansi 

4. Untuk mengetahui pengaruh prilaku belajar terhadap pemahaman 

akuntansi 

5. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional antara 

mahasiswa laki-laki dan perempuan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual antara 

mahasiswa laki-laki dan perempuan. 



7. Untuk mengetahui pengaruh perilaku belajar antara mahasiswa 

laki-laki dan perempuan. 

8. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi antara 

mahasiswa laki-lakidan perempuan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkanmampu memperluas pengetahuan dalam 

berfikir dan keterampilan. Sehingga bisa berguna dimasa yang akan 

dating. 

2) Bidang Ilmu 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang Bihavioral Accounting. Hasil penelitian 

ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih berupa 

konsep bagi penelitian sejenis maupun akademika lainnya. Dapat 

memberikan masukan untuk lebih mengembangkan sistem 

Pendidikan jurusan akuntansi yang ada dalam rangka menciptakan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

 

 



2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pendidik 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat di manfaatkan oleh para 

pendidik (Dosen) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

dilembaga Pendidikan (Universitas) untuk merumuskan kebijakan 

yang menyangkut upaya peningkatan prestasi akademik mahasiswa 

akuntansi Universitas Islam Malang. 

2) Bagi Mahasiswa 

Dapat memberikan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan 

kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan intelektual (IQ) serta 

merubah perilaku belajar mahasiswa untuk pemahaman aku ntansi 

yang baik . 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual dan perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi pada 

mahasiswa dan juga untuk mengetahui perbedaan kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual, perilaku belajar dan pemahaman akuntansi antara 

mahasiswa laki-laki dan perempuan mahasiswa akuntansi Universitas Islam 

Malang, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan variabel Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual dan 

Perilaku Belajar berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman akuntansi 

mahasiswa akuntansi Universitas Islam Malang, di mana nilai signifikansi 

hitung F lebih kecil daripada nilai signifikansi yang ditentukan (0,000 < 0,05), 

serta konstanta sebesar 62,182 yang berarti jika nilai variabel Kecerdasan 

Emosional, Kecerdasan Intelektual dan Perilaku Belajar dianggap konstan 

maka nilai variabel Pemahaman Akuntansi sebesar 62,182. 

2. Secara parsial variabel Kecerdasan Emosional berpengaruh positif signifikan 

terhadap Pemahaman Akuntansi mahasiswa akuntansi Universitas Islam 

Malang, di mana nilai signifikansi hitung t lebih kecil daripada nilai signifikansi 

yang ditentukan (0,000 < 0,05), serta koefisien regresi variabel Kecerdasan 

Emosional sebesar 6,519, yang berarti semakin tinggi Kecerdasan Emosional 



maka semakin meningkatkan Pemahaman Akuntansi mahasiswa akuntansi 

sebesar 6,519. 

3. Secara parsial variabel Kecerdasan Intelektual berpengaruh positif signifikan 

terhadap Pemahaman Akuntansi mahasiswa akuntansi Universitas Islam 

Malang, di mana nilai signifikansi hitung t lebih kecil daripada nilai signifikansi 

yang ditentukan (0,000 < 0,05), serta koefisien regresi variabel Kecerdasan 

Intelektual sebesar 6,318, yang berarti semakin tinggi Kecerdasan Intelektual 

maka semakin meningkatkan persepsi etis mahasiswa akuntansi sebesar 6,318. 

4. Secara parsial variabel Perilaku Belajar berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pemahaman Akuntansi mahasiswa akuntansi Universitas Islam Malang, di 

mana nilai signifikansi hitung t lebih kecil daripada nilai signifikansi yang 

ditentukan (0,000 < 0,05), serta koefisien regresi variabel Perilaku Belajar 

sebesar 5,403, yang berarti semakin tinggi Perilaku Belajar maka semakin 

meningkatkan Pemahaman Akuntansi mahasiswa akuntansi sebesar 5,403. 

5. Berdasarkan uji beda menggunakan One Way Anova diketahui bahwa untuk 

variabel Kecerdasan Emosional nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 sehingga 

H2 diterima atau dengan kata lain terdapat perbedaan pengaruh kecerdasan 

emosional antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Berdasarkan 

hasil uji juga terlihat bahwa kecerdasan emosional mahasiswa perempuan lebih 

besar dari kecerdasan emosional mahasiswa laki-laki, diliat dari nilai mean 

mahasiswa perempuan 19,02 > 17.62 nilai mean mahasiswa laki-laki. 



6. Berdasarkan uji beda menggunakan One Way Anova diketahui bahwa untuk 

variabel Kecerdasan Intelektual nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga 

H3 diterima atau dengan kata lain terdapat perbedaan pengaruh kecerdasan 

intelektual antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Berdasarkan 

hasil uji juga terlihat bahwa kecerdasan intelektual mahasiswa perempuan lebih 

besar dari kecerdasan emosional mahasiswa laki-laki, diliat dari nilai mean 

mahasiswa perempuan 17,42 > 14,60 nilai mean mahasiswa laki-laki. 

7. Berdasarkan uji beda menggunakan One Way Anova diketahui bahwa untuk 

variabel Perilaku Belajar nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 sehingga H4 

diterima atau dengan kata lain terdapat perbedaan pengaruh perilaku belajar 

antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Berdasarkan hasil uji 

juga terlihat bahwa perilaku belajar mahasiswa perempuan lebih besar dari 

perilaku belajar mahasiswa laki-laki, diliat dari nilai mean mahasiswa 

perempuan 22,11 > 20,50 nilai mean mahasiswa laki-laki. 

8. Berdasarkan uji beda menggunakan One Way Anova diketahui bahwa untuk 

variabel Pemahaman Akuntansi nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga 

H5 diterima atau dengan kata lain terdapat perbedaan pengaruh pemahaman 

akuntansi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Berdasarkan 

hasil uji juga terlihat bahwa pemahaman akuntansi mahasiswa perempuan lebih 

besar dari pemahaman akuntansi mahasiswa laki-laki, diliat dari nilai mean 

mahasiswa perempuan 21,00 > 19,05 nilai mean mahasiswa laki-laki. 

 



Keterbatasan 

Penelitian yang telah dilakukan ini masih memiliki banyak kekurangan 

atau keterbatasan, sebagai berikut: 

a. Populasi penelitian ini hanya mencakup satu universitas saja 

(Universitas Islam Malang) sehingga kurang mencangkup luas semua 

mahasiswa akuntansi di Kota Malang. 

b. Variabel independen yang diteliti pada penelitian ini terbatas hanya 

pada empat variabel saja yaitu Kecerdasan Emosional, Kecerdasan 

Intelektual, Perilaku Belajar dan Pemahaman Akuntansi. 

c. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, bukan eksperimen atau 

kualitatif, sehingga data penelitian ini memiliki tingkat validitas internal 

yang rendah. 

d. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yaitu menggunakan data 

primer berupa kuesioner yang masih mempunyai kelemahan seperti 

responden yang kurang mengerti atau data yang diterima dari kuesioner 

tidak valid. 

1.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan implikasinya seperti diuraikan di 

atas, maka dapat dikemukakan saran-saran, sebagai berikut: 



a. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan populasi atau sampel yang 

lebih besar jumlahnya, misalnya meneliti mahasiswa akuntansi di seluruh 

universitas di Kota Malang sehingga dapat memperluas hasil penelitian ini. 

b. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang dikaji, 

variabel tersebut dapat meliputi pemersepsi (sikap, motif, kepentingan, 

pengalaman, pengharapan), target (hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar 

belakang, kedekatan), dan situasi (waktu, keadaan/ tempat kerja, keadaan 

sosial), agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap pemahaman akuntansi 

mahasiswa akuntansi. 

c. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode eksperimen atau 

kualitatif (wawancara mendalam) dengan tujuan agar diperoleh validitas 

internal yang tinggi terhadap data penelitiannya. 

d. Lebih baik menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, 

karena teknik wawancara dapat secara jelas memberikan informasi 

dilakukan secara tatap muka. 
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