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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

      1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini banyak sekali perguruan tinggi dan universitas yang menawarkan 

program studi perkuliahan dengan segala kelebihannya. Setiap program studi 

berlomba-lomba agar dapat mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya. Semua 

itu ditunjang dengan prospek karir yang nantinya akan ditempuh setelah melewati 

fase kuliah. 

Ambil contoh saja untuk satu fakultas,misalnya fakultas ekonomi. Fakultas 

ekonomi biasanya terdiri dari program-program studi yang erat kaitannya dengan 

ilmu  ekonomi serta ada juga yang  berkaitan dengan audit dan sistem informasi. 

Program studi yang ada di fakultas ekonomi diantaranya perbankan, marketing, 

manajemen,akuntansi,perpajakan,yang paling terkenal itu perpajakan dan 

akuntansinya. Diantara semua program studi  yang ada di fakultas ekonomi, 

program studi akuntansi lah yang saat ini paling banyak diminati . 

Dilihat dari luasnya pilihan lapangan pekerjaan bagi para lulusan mahasiswa 

program studi ekonomi (akuntansi) adalah salah satu yang menjadi faktor 

penyebab mengapa program studi ekonomi (akuntansi) sangat popular. Lulusan 
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ekonomi (akuntansi) sangat digemari oleh perusahaan, hal ini yang menyebabkan 

para lulusan ekonomi (akuntansi) dapat dengan mudah memasuki berbagai 

tingkatan pilihan pekerjaan di beragam industri, seperti bank, lembaga keuangan, 

pemasaran dan administrasi , juga penjualan. 

Ainun mardiah dan Zulhaida (2018:80-95) dalam karyanya yang berjudul 

Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pengembangan Karir Karyawan membahas 

tentang penerapan kesetaraan gender yang telah dilakukan pemerintah dengan 

mengikuti pertemuan beberapa negara dan menghasilkan program tujuan 

pembangunan millennium dimana prioritas ke-3 dari tujuan pembangunan 

millennium itu adalah kesetaraan gender. Namun meskipun begitu perjuangan 

perempuan untuk mendapatkan kesetaraan gender masih banyak menghadapi 

kendala. 

Menurut laporan pembangunan manusia 2015 yang dipublikasikan UNDP GDI 

Indonesia berada pada peringkat ke-110 dibandingkan dari 187 negara yang 

memiliki angka GDI. Tetapi pada tahun 2016, peringkat itu tidak mengalami 

perubahan, tetap peringkat ke-110 yang berarti perempuan Indonesia masih kurang 

tertarik dengan kesamaan hak sosial dengan laki-laki. Tidak mudah bagi 

perempuan bekerja untuk mencapai karir yang tinggi. Ada banyak tahapan, 

kesempatan atau bahkan hambatan bagi perempuan untuk mencapai kesuksesan 

dalam karir. Rowley (2013) dalam penelitiannya menemukan bukti yang nyata 

bahwa pengalaman kerja, pelatihan, dan pengembangan, budaya dominasi laki-
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laki, mentoring, maskulinitas dan konflik pekerja-keluarga merupakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi sukses karir perempuan.  

Dalam dunia kerja, sering perempuan menempati posisi tidak penting. Secara 

tradisional perempuan diharapkan berada di rumah mengerjakan pekerjaan 

domestik seperti memasak, merawat anak, membersihkan dan mengurus serta 

menata rumah. Sementara  laki-laki bekerja mencari nafkah. Keikutsertaan 

perempuan dalam bekerjasama dengan kaum laki-laki menimbulkan peran ganda 

wanita (Sriewijono,dkk, 2006). 

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

TAHUN 

TPAK Laki-laki TPAK Perempuan 

% orang % orang 

Agustus 2015 59,49 60 40,51 41 

Februari 2016 65,71 66 63,41 63 

Agustus 2016 81,97 82 50,77 51 

sumber : BPS, 2015 & 2016 

   
 

 Di Indonesia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran tersebut terlihat pada 

keadaan Agustus 2015, Februari 2016, dan Agustus 2016, dimana TPAK laki-laki 

sekitar 1,5 kali TPAK perempuan. Sebagai contoh saja, pada Agustus 2016 TPAK 

laki-laki mencapai 81,97 persen sementara pada perempuan hanya 50,77 persen. 
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Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, 

yang termasuk angkatan kerja sekitar 82 orang, sementara pada perempuan dari 

100 penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 51 orang yang termasuk 

angkatan kerja. Jika dilihat dari tabel diatas, untuk setia tahunnya TPAK laki-laki 

dan perempuan sama-sama mengalami kenaikan. Tetapi apabila dibandingkan 

antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan, tetap TPAK laki-laki lebih tinggi 

untuk setiap tahunnya. (BPS, 2015&2016) 

Dalam perkuliahannya, mahasiswa akuntansi akan dibekali  pengetahuan 

tentang ilmu akuntansi, keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya, 

pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan pengorganisasian, serta pengetahuan 

dan kompetensi di bidang teknologi informasi. Selain mendapatkan berbagai 

macam kajian akuntansi, dalam perkuliahannya, mahasiswa jurusan akuntansi 

akan mendapatkan berbagai macam mata kuliah bidang lain seperti ekonomi, 

manajemen, dan teknologi informasi. 

Pada semester awal, setiap perguruan tinggi mewajibkan mahasiwa jurusan 

akuntansi untuk mengikuti perkuliahan Akuntansi Pengantar. Sebagai mata kuliah 

yang diajarkan pada semester pertama ditahun pertama, karena mata kuliah 

Akuntansi Pengantar memeganag peranan penting dalam mengantarkan 

mahasiswa yang akan mempelajari akuntansi dan mata kuliah lain yang berkaitan 

pada tahap berikutnya, 
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Pada mata kuliah Akuntansi Pengantar diharapkan agar mahasiswa dapat 

memahami konsep dasar akuntansi secara baik. Selain mata kuliah pengantar 

akuntansi ada mata kuliah lain yang berhubungan erat dengan akuntansi dasar, 

yaitu  mata kuliah Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Keuangan Lanjutan. Dari 

ketiga mata kuliah tersebut diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk dapat 

melihat bagaimana tingkat pemahaman akuntansi dari setiap mahasiswa program 

studi akuntansi.   

Pestasi akademik yang dicapai siswa maupun mahasiswa, berdasarkan pada 

keseriusan dan usaha yang sungguh-sungguh dalam belajar dari siswa atau 

mahasiswa yang bersangkutan. Prestasi akademik memang sangat individual 

bergantung usaha yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa, namun usaha 

tersebut boleh jadi ada kaitannya dengan karakteristik khas gender anak. Ada 

asumsi umum yang mengatakan bahwa dalam hal akademik didalam kelas, anak 

perempuan lebih baik daripada anak laki-laki, sementara anak laki-laki berprestasi 

lebih baik dalam hal olahraga maupun kegiatan luar kelas terutama yang berkaitan 

dengan ketangkasan dan kekuatan fisik. (Herdiansyah,2016:123) 

Analisis pemahaman akuntansi merupakan alat bantu untuk menilai 

bagaimana tingkat kemampuan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan 

khususnya hasil belajar mata kuliah akuntansi. Serta apa nantinya kemampuan 

akuntansi dari setiap mahasiswa akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam 

menyelesaikan tugas akhirnya (skripsi). Selain itu juga sebagai sarana evaluasi 
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agar setiap pengajar juga mahasiswa bisa mencari cara bagaimana agar berbedaan 

gender tidak menjadi penghalang dalam hasil belajar.  

Adapun beberapa dari penelitian terdahulu mengenai perbedaan gender dalam 

kemampuan hasil belajar , yaitu : 

Tabel 1.2. 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Yuniarti 

(2017) 

Perbandingan 

Prestasi Belajar 

Mahasiswa 

Laki-laki dan 

Mahasiswa 

Perempun pada 

Mata Kuliah 

Matematika 

pada Fakultas 

Tarbiyah dan 

Keguruan UIN 

Alauddin 

Makasar 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa 

anatara prestasi belajar mahasiswa laki-laki 

dengan mahasiswa perempuan angkatan 

2014-2016 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makasar terdapat 

perbedaan yang signifikan. Perbedaan 

keduanya dapat dilihat dari nilai rata-rata 

keduanya dimana mahasiswa laki-laki 

memiliki prestasi dengan rata-rata 2,97 dan 

untuk mahasiswa perempuan memiliki 

rata-rata sebesar 2,65. Jadi secara 

kuantitatif, mahasiswa laki-laki memiliki 

prestasi rata-rata lebih tinggi dibandingkan 

mahasiswa perempuan. Setelah dilakukan 

analisis uji t-tes dua sampel independen, 

perbedaan rata-rata prestasi belajar tersebut 

bukan perbedaan yang signifikan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai Sig (2-tailed) > α 

atau (0,135 > 0,05). Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan adanya 

perbedaan prestasi belajar antara 

mahasiswa laki-laki dan mahasiswa 

perempuan dinyatakan ditolak. Jadi dapat 

dikatakan bahwa gender atau jenis kelamin 

tidak mempengaruhi dalam memperoleh 

prestasi belajar. 

2. Lisna 

Sandora 

(2018) 

Pengaruh Sikap 

dan Gender 

terhadap 

Prestasi Belajar 

Dalam penelitian ini pada hakekatnya 

gender tidak memberikan pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap prestasi belajar. 

Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang 
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Psikologi 

Mahasiswa 

Universitas 

Islam Imam 

Bonjol Padang 

menyatakan gender tidak memberikan 

pengaruh terhadap prestasi belajar. Dari 

analisis yang telah dilakukan dapat 

diketahui t hitung (0,891) < t table 

1,968293 jadi hipotesis nol ditolak. 

Kesimpulannya gender tidak berpengaruh 

terhadap prestasi. 

3. Juariah fitri 

(2017) 

Identifikasi 

Gaya Belajar 

Berdasarka 

Gender dan 

Hubungan 

dengan Hasil 

Belajar Siswa 

SMP 

Sekecamatan 

Labuhan Ratu 

Bandar 

Lampung 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan dapat disimpulkan berikut : 

terdapat tiga gaya belajar visual, auditorial, 

dan kinestetik. Gaya belajar yang dominan 

dimiliki siswa yaitu auditorial. Tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara 

siswa laki-laki dan siswa perempuan. Serta 

tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara gaya belajar berdasarkan gender 

dengan hasil belajar. 

4. Mirawati 

(2013) 

Analisis Tingkat 

Pemahaman 

Mahasiswa 

Akuntansi 

terhadap Konsep 

Aset, Liabilitas, 

dan Ekuitas di 

Perguruan 

Tinggi Kota 

Tanjungpinang 

Hasil dari uji Mann-Whitney  U pada 

H1,H2,H3,  tidak dapat diterima  yang 

artinya tidak terdapat perbedaan terhadap 

pemahaman konsep asset,liabilitas,, ekuitas  

antara mahasiswa jurusan akuntansi yang 

dilatarbelakangi oleh gender. 

5. Nanang 

Martono, 

Elis 

Puspitasari, 

Mintarti, 

Rin 

Rostikawati 

(2009) 

Perbedaan 

Gender dalam 

Prestasi Belajar 

Mahasiswa 

UNSOED 

Prestasi mahasiswa yang dilihat dari nilai 

IPK menunjukan bahwa mahsiswa 

perempuan secara umum memiliki nilai 

IPK yang lebih tinggi  dari pada laki-laki. 

Antara 3,00 sampai 4,00 didominasi oleh 

mahasiswa perempuan. Hal ini didukung 

dengan rata-rata IPK Perempuan  yang 

lebih tinggi daripada laki-laki. 

Mahasiswa perempuan di semua fakultas 

di Unsoed memiliki masa studi yang lebih 

pendek daripada laki-laki. Rata-rata waktu 

studi perempuan adalah 8,7 semester 

sedangkan laki-laki adalah 9,8 semester. 
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Dilihat dari hasil penelitian Martono, Puspitasari, Mintarti, Rostikawati, (2009) 

menyimpulkan bahwa prestasi belajar mahasiswa yang dilihat melalui IPK 

menunjukan bahwa mahasiswa perempuan secara umum memiliki IPK yang lebih 

tinggi dari pada mahasiswa laki-laki. Rentang IPK antara 3,00 sampai 4,00 

didominasi oleh perempuan. Data ini didukung dengan rata-rata IPK Perempuan 

yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dari pernyatan dapat dikatakan bahwa tingkat 

perbedaan pemahaman mahasiswa dapat dipengaruhi oleh gender. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu 

Martono et al (2009) yang melakukan penelitian untuk menjelaskan perbedaan 

prestasi belajar mahasiswa laki-laki dan perempuan di Universitas Seodirman 

purwokerto. Dan penelitian yang dilakukan oleh  Mirawati yang bertujuan untuk 

menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap konsep aset, 

liabilitas dan ekuitas  di perguruan Tinggi Kota Tanjungpinang yang sama-sama 

dilatarbelakangi oleh gender. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ analisis perbedaan gender terhadap pemahaman 

akuntansi“. Yang akan dilaksanakan di Universitas Muhamadiyah Sukabumi. 

 

1.2.      Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada untuk identifikasi masalah yang 

terjadi adalah, sebagai berikut : 
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1) Hasil belajar mahasiswa laki-laki program studi akuntansi kurang baik. 

2) Hasil belajar mahasiswa perempuan program studi akuntansi kurang baik. 

3) Mahasiswa perempuan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan 

mahasiswa laki-laki. 

4) Perbedaan gender (mahasiswa laki-laki dan perempuan) berpengaruh terhadap 

kemampuan akuntansi. 

5) Pemahaman akuntansi berpengaruh pada tingkat keberhasilan seorang 

mahasiswa program studi akuntansi dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi). 

6) Pemahaman akuntansi dari setiap mahasiswa mempengaruhi jenjang karir yang 

akan di lalui setelah menyelesaikan studi akuntansinya. 

 

     1.2.2.         Rumusan Masalah 

Agar tidak terlalu luas cakupan yang akan dibahas dan juga keterbatasan 

waktu serta kemampuan penulis, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan 

meneliti sebagai berikut: 

1) Bagaimana prestasi belajar mahasiswa laki-laki dan perempuan program studi 

akuntansi angkatan 2015-2016 Universitas Muhammadiyah Sukabumi ? 

2) Apakah benar mahasiswa program studi akuntansi perempuan mempunyai 

bobot nilai lebih tinggi dari pada mahasiswa laki-laki? 

3) Apakah pemahaman akuntansi setiap mahasiswa akan berpengaruh terhadap 

terselesaikannya tugas akhir (skripsi)? 
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4) Apakah prestasi akademik yang dimiliki mahasiswa perempuan dan laki-laki 

akan berpengaruh pada jenjang karir setelah menyelesaikan program studinya? 

 

1.3.      Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti diatas maka 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar mahasiswa laki-laki dan 

perempuan program studi akuntansi angkatan 2015-2016 Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

2) Untuk mengetahui apakah benar mahasiswa program studi akuntansi 

perempuan mempunyai bobot nilai lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki. 

3) Untuk mengetahui apakah pemahaman akuntansi setiap mahasiswa akan 

berpengaruh terhadap terselesaikannya tugas akhir (skripsi). 

4) Untuk mengetahui apakah prestasi akademik mahasiswa perempuan dan laki-

laki berpegaruh terhadap jenjang karir setelah menyelesaikan program 

studinya. 

 

       1.3.2      Kegunaan penilitian 

penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kegunaan Praktis 
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Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama untuk: 

a. Bagi Penulis 

diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan wawasan 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh 

gambaran jelas tentang “Analisis perbedaan gender terhadap kemampuan 

akuntansi”. Serta menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh 

semua pihak. Dan penelitian ini merupakan salah satu syarat mengikuti 

ujian sidang akhir di fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitass 

Muhammaddiyah Sukabumi. 

 

b. Bagi Program Studi Akuntansi 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat 

pemahaman mahasiswa program studi akuntansi tentang dasar-dasar 

akuntansi. Serta yang paling penting bisa menjadi referensi tentang 

perbedaan gender yang menjadi masalah pokok dalam tingkat kemampuan 

mahasiswa program studi akuntansi dalam memahami dasar-dasar dan ilmu 

lainnya yang ada dalam akuntansi tersebut. 

c. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menambah pengetahuandan 

pemahaman tentang akuntansi serta melatih berfikir secara ilmiah dan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh di Universitas. 

Sehingga dasar-dasar akuntansi beserta ilmu lain didalamnya dapat 
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dipahami dengan benardan di implementasikan pada jenjang karir 

selanjutnya setelah menyelesaikan studi akuntansi di Universitas. 

2)  Kegunaan Teoritis 

a. Akademisi 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dalam penelitian lebih 

lanjut dan sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama akuntansi. 

b. Bagi Pihak Lain 

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran, pengetahuan, informasi dan referensi yang nantinya 

berkaitan dengan analisis tentang pemahaman akuntansi berdasarkan 

gender. 
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