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ABSTRAK 

 

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, FASILITAS BELAJAR 

DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PADA 

MAHASISWA (Study Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi  

Pajak Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam  

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 

 

MUNA MELATI SUKMA 

11373200084 

Penelitian ini dilakukan pada Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang mengambil judul tentang 

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar Pada 

Mahasiswa (Study Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Pajak Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Uneiversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 

Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah mahasiswa yang mengambil 

konsentrasi pajak angkatan 2017 yang berjumlah 40 orang. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Fasilitas Belajar 

dan Motovasi Belajar secara parsial dan Simulthan Terhadap Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Alat analisis yang digunakan yaitu Analisis regresi linier berganda. 

Peneltian ini menghasilkan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar. Nilai signifikannya sebesar 0,031 yang lebih rendah dari 

α 0,05 dan memiliki nilai thitung sebesar 2,251 lebih besar dari nilai ttabel yang 

sebesar 2,028. Fasilitas belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

dengan nilai signifikannya sebesar 0,002 yang lebih rendah dari α 0,05 dan 

memiliki nilai thitung sebesar 3,318 lebih besar dari nilai ttabel yang sebesar 2,028. 

Motivasi belajar berpengaruh Signifikan terhadap hasil belajar dengan nilai 

signifikannya sebesar 0,011 yang lebih rendah dari α 0,05 dan memiliki nilai 

thitung sebesar 2,680 lebih besar dari nilai ttabel yang sebesar 2,028. Nilai R Square 

berarti variasi variabel pemahaman perpajakan, Fasilitas Belajar dan Motivasi 

Belajar dapat menjelaskan variabel hasil belajar pada mahasiswa di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

sebesar 55,1% dan sisanya 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi ini.  

 

Kata Kunci:  Pemahaman Perpajakan, Fasilitas Belajar, Motivasi Belajar 

dan  Hasil Belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia karena 

dengan pendidikan manusia dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Adapun 

pendidikan bukanlah suatu hal yang mudah dicapai melainkan harus melalui 

kesungguhan yang serius dalam mencapainya. Oleh karena itu pendidikan sangat 

penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Penerapan pendidikan haruslah 

dimulai sejak dini sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu wadah proses pembentukan sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah lembaga pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi atau 

universitas.  

Pendidikan merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terecana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuasaan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”.  

Oleh karena itu, pendidikan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk 

meningkatkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas.  

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 tahun 2003 bahwa “tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

Dengan adanya pendidikan peserta didik didorong untuk terlibat dalam 

proses mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik. Dengan mengembangkan 

rasa ingin tahu, rasa percaya diri,serta meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dimilikinya. Salah satu perubahan aspek koognitif 

mahasiswa adalah dapat diliat dari indeks prestasi yang diperoleh. Indeks prestasi 

dijadikan sebagai tolak ukur sebagai penguasaan akademik mahasiswa maka 

prestasi yang diperolehpun akan lebih baik pula. 

Kegiatan proses belajar mengajar terjadi interaksi antar berbagai 

komponen pengajaran, yaitu guru, isi atau mata pelajaran, dan siswa. Interaksi 

antara ketiga komponen tersebut melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, 

media, penataan lingkungan dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menyatakan 

keberhasilan belajar siswa adalah dengan meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Menurut Nasution (2011) hasil belajar merupakan suatu rangkaian kata-

kata yang dimantapkan dengan banyak ulangan atau tes di akhir topik 

pembelajaran. Hasil belajar dapat mencerminkan sejauh mana mahasiswa mampu 

menangkap dan memahami suatu materi dalam pembelajaran.  

Hasil belajar yang optimal akan tercapai apabila proses belajar mengajar 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kenyataan yang ada, mahasiswa mendapat 

materi yang sama dari dosen akan tetapi pada saat evaluasi menunjukkan hasil 

yang berbeda. Hasil belajar akuntansi merupakan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang didapatkan oleh siswa selama kurun waktu pada 

pembelajaran akuntansi yang ditunjukkan dengan angka-angka setelah melalui 

pengujian atau tes yang dilakukan oleh guru akuntansi. Hasil belajar mahasiswa 

yang baik merupakan dambaan setiap mahasiswa. Hasil belajar mahasiswa yang 

baik dapat menjadi indikator bahwa dirinya mempunyai kemampuan dan 

keterampilan yang baik dalam bidang akuntansi, sebaliknya mahasiswa 

memperoleh hasil belajar akuntansinya kurang baik dapat menjadi indikator 

bahwa mahasiswa belum memahami bidang akuntansi. 

Dalam pendidikan formal hasil belajar menjadi ukuran seorang mahasiswa 

berhasil atau tidak dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan faktor 

penting yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran.  
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Tabel 1.1  Data Mahasiswa Akuntansi Yang Mengambil Konsentrasi Pajak 

Tahun 2013-2017 

No Tahun Ajaran Jumlah 

1 2013 118 

2 2014 113 

3 2015 79 

4 2016 28 

5 2017 40 

Total 378 

Sumber : Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Jadi, mahasiswa Akuntansi yang mengambil konsentrasi pajak dari tahun 

2013 sampai pada tahun 2016 menurun. Sementara dari tahun 2016 sampai 2017, 

mahasiswa yang mengambil konsentrasi perpajakan meningkat. sedangkan pada 

tahun 2016 mahasiswa yang mengambil konsentrasi pajak berjumlah 28 orang.  

Sementara, mahasiswa Akuntansi yang mengambil konsentrasi pajak pada tahun 

2017 berjumlah 40 orang.  

Dalam pemilihan konsentrasi, mahasiswa harus dapat memahami terlebih 

dahulu mengenai mata kuliah yang bersangkutan dengan konsentrasi yang akan 

mereka ambil, terutama perpajakan, sebab, pemahaman ini akan dapat 

mempengaruhi hasil belajar mereka jika mereka tidak dapat memahami dari mata 

kuliah tersebut. Dari data yang saya dapat, Rata-rata mahasiswa akuntansi yang 

mengambil jurusan perpajakan mendapatkan IPK  3,00 keatas. Meskipun masih 

juga ada mahasiswa yang mendapat IPK di bawah 3,00.  

Untuk menempuh mata kuliah perpajakan 2, setiap mahasiswa harus bisa 

memahami mengenai perpajakan itu sendiri. Dalam buku panduan dan informasi 

Akedemik tahun 2013/2014, Mata kuliah perpajakan dipelajari pada semester ke-

V dan pada semester ke-VI mahasiswa sudah memilih konsentrasi. Oleh sebab itu 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah konsentrasi perpajakan harus benar-
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benar memahami mata kuliah peperajakan tersebut. Dimana mata kuliah ini 

memberikan pengetahuan dasar-dasar perpajakan dan segala ilmu yang berkaitan 

dengan perpajakan.  

Perpajakan merupakan disiplin ilmu yang dinamis yang dapat berubah 

sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Konsekuensinya, bahwa disiplin ilmu perpajakan sesungguhnya 

merupakan perpaduan yang kompleks antara berbagai disiplin ilmu seperti 

akuntansi, ekonomi, hukum, ilmu politik dan keuangan negara. Mengingat 

perpaduan yang kompleks tersebut, sehingga sebagian besar mahasiswa merasa 

kesulitan untuk memahami inti permasalahan  perpajakan ini. Apabila mahasiswa 

memiliki pemahaman Perpajakan yang baik, tentunya menjadi kemudahan bagi 

mahasiswa akuntansi dalam memilih konsentrasi perpajakan. 

Menurut Sudjana (2011) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang diduga penting 

dalam mempengaruhi hasil belajar Akuntansi Perpajakan adalah Pemahaman 

Perpajakan. 

Berdasarkan dari pengamatan saya sebelumnya, Mahasiswa dapat 

dikatakan  memahami mata kuliah perpajakan apabila mereka dapat menguasai 

materi pembelajaran. Apabila mereka tidak bisa menguasai mata kuliah tersebut, 

maka mereka tidak dapat dikatakan bawha mahasisawa tersebut dapat memahami 

mata kuliah. Contohnya saya sendiri, jika saya tidak memahami materi mata 

kaliah, saya tidak akan bisa menjawab soal, kuis, maupun ujian. Tidak semua 

mahasiswa yang dapat memahami semua mata kuliah yang di jelaskan oleh dosen. 
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Karena disebabkan oleh daya tangkap mahasiwa yang berbeda-beda, dan 

penyampaian materi oleh dosen. Dan hal itu akan mempengaruhi hasil belajar 

setiap mahasiswa. 

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Ervina pada tahun 2016 

dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Intensitas Pemberian Tugas Dan 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Perpajakan Pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dan 

menunjukkan hasil Intensitas pemberian tugas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar Akuntansi Perpajakan sebesar 4,189. 

Agar pendidikan yang dikembangkan tetap baik, maka perlu diadakan dan 

diciptakan suatu fasilitas yang dapat membantu dan mendorong hasil belajar 

mahasiswa. Seperti dalam Undang-undang No. 20 tahun 2013 pasal 45 ayat 1 

tentang fasilitas pendidikan yang menyatakan “ Setiap satuan pendidikan baik 

formal maupun non formal menyediakan fasilitas yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, 

kecerdasan intelektual, social, emosional dan kewajiban serta didik”. 

Menurut latifah (2018) fasilitas belajar adalah salah satu sarana yang 

digunakan  peneliti untuk dapat memunculkan motivasi terhadap materi yang 

disampaikan serta dapat meningkatkan hasil belajar. Keadaan tempat sekolah 

belajar yang mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. (Dalyono, 2012:10) 

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa fasilitas belajar dapat 

mempengaruhi hasil belajar. Karena, dengan fasilitas belajar yang memadai dapat 
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meningkatkan dan melancarkan suatu pelaksanaan dalam pelajaran bagi 

mahasiswa dan memudahkan meraka dalam memahami sebuah pelajaran.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial, 

ada beberapa fasilitas yang kurang lengkap didalam ruangan kelas. Seperti, 

infokus, kursi, dan pendingin ruangan.  Misalnya, kekurangan beberapa kursi.  

Selanjutnya yang mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi dalam belajar. 

Karena motivasi dapat mendorong dan menggerakkan mahasiswa dalam belajar. 

Menurut Uno (2013) motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri 

seseorang untuk berusaha melakukan perubahan tingkah laku yang lebih baik 

dalam memenuhi kebutuhannya. 

Jika mahasiswa memahami materi pembelajaran, maka motivasi dalam 

belajar akan meningkat, sehingga akan meningkatkan hasil belajar, Motivasi dapat 

menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan. Semakin besar motivasinya 

maka akan semakin sukses dalam belajarnya.  

Seseorang yang memiliki motivasi besar akan giat berusaha, tampak gigih 

tidak mau menyerah untuk meningkatkan hasil belajarnya. Sebaliknya mereka 

yang memiliki motivasi lemah, tampak acuh tak acuh, mudah menyerah, tidak 

konsentrasi atau perhatiannya tidak tertuju pelajaran, akibatnya hasil belajar siswa 

akan menurun. 

Yang dimaksud dengan hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotrik yang dimiliki oleh peserta 

didik setelah mengalami pengalaman belajar. (Sudjana,2011:3) 
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Dalam hal ini, terdapat beberapa factor  diatas  dapat mempengaruhi hasil 

belajar pada mahasiswa akuntansi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Social 

pada Universitas Islam Negeri syarief Kasim Riau. Yaitu Pemahaman Perpajakan, 

Fasilitas Belajar dan Motivasi dalam belajar. Dari ketiga variable tersebut sangat 

mempengaruhi hasil belajar terhadap mahasiswa. 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau merupakan hasil 

pengembangan/peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) sultan syarief kasim. Yang secara Resmi dikukuhkan oleh presiden RI 

Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 januari 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan 

Syarief Kasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh presiden RI, Bapak 

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tindak lanjut perubahan status ini, 

Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata kerja UIN SUSKA Riau 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 

2005. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, 

FASILITAS BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL 

BELAJAR PADA MAHASISWA (Study Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi 

Konsentrasi Pajak Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam  

Negerisultan Syarif Kasim Riau)”   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena maupun permasalahan yang terdapat diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya yaitu:  
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1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap hasil belajar?. 

2. Apakah fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar belajar?. 

3. Apakah motivasi dalam belajar dapat berpengaruh terhadap hasil belajar?. 

4. Apakah pemahaman perpajakan, fasilitas belajar dan motivasi dalam 

belajar dapat berpengaruh secara simultan terhadap hasil belajar belajar?. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pemahaman perpajakan 

berpengaruh terhadap hasil belajar?. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah fasilitas belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar?. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah  motivasi belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar?. 

4. Untuk mrengetahui dan menganalisa pemahaman perpajakan, fasilitas 

belajar dan motivasi dalam belajar berpengaruh secara simultan terhadap 

hasil belajar?. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :  

1. Bagi Penulis. 

Dapat memperoleh ilmu dari kampus untuk melakukan penelitian 

ini dengan menerapkan ilmu yang telah didapat selama proses belajar 

dikampus dan mempermudah bagi penulis dalam melakukan penelitian. 
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2. Bagi instansi penelitian. 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para 

dosen dan juga para mahasiswa dalam meningkatkan hasil belajar dan 

prestasi di  masa yang akan datang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu dan 

memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin 

melakukan penelitian mengenai perpajakan, terutama mengenai pengaruh 

pemahaman perpajakan, fasilitas belajar, motivasi belajar terhadap hasil 

belajar. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penuliasn skripsi penelitian ini, untuk mempermudahkan 

penguraian isinya diperlukan sistematika penulisan. Penulisan skripsi penelitian 

ini dibagi beberapa bab. Masing-masing bab membahas permasalahan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dari seluruh skripsi penelitian. Adapun 

pembagian masing-masing bab adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  :  TELAAH PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan di uraikan kajian teori yang mendasari masalah 

yang diteliti, hubungan antar Variabel, pandangan islam tentang 
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perpajakan, penelitan terdahulu, kerangka pemikiran, konsep 

operasional variabel serta hipotesis. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel serta analisa data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. 

  Bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan yang berisi 

tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas 

perusahaan. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN. 

  Pada bab ini akan di uraikan tentang hasil penelitian yang berisikan 

analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. 

BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN  

  Dalam bab ini akan di uraikan tentang kesimpulan dan saran-saran 

dari hasil penelitian. 
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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Akuntansi 

Menurut Sukrisno (2013:1) akuntansi adalah sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 

aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu terdapat beberapa Siklus 

akuntansi, antara lain: 

1. Menganalisis transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal. 

2. Mencatat akun-akun, termasuk kredit dan debit dalam jurnal. 

3. Mentransfer debit dan Kredit dalam jurnal. 

4. Meringkas akun buku besar disesuaikan dan jumlah. 

5. Mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening up to date, 

menjurnal dan posting penyesuaian. 

6. Menyesuaikan akun buku besar dan jumlah. 

7. Menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkan 

laporan keuangan. 

8. menjurnal dan posting entry untuk menutup akun sementara. 

9. Tes keakuratan dari prosedur penutupan. 

10. Jurnal pembalik dalam periode berikutnya. 

Secara umum akuntansi merupakan suatu system informasi yang 

digunakan untuk mengubah data transaksi menjai informasi keuangan. Proses 

akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, 

mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai 
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informasinya keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan 

berdasarkan bukti trasnsaksi yang juga harus ditulis. (Samryn,2015:03). 

2.2.1 Bidang Akuntansi 

Akuntansi pajak merupakan modifikasi dari akuntansi komersial 

berdasarkan undang-undang perpajakan yang diselenggarakan untuk menentukan 

jumlah pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bisa perorangan, bisa 

organisasi komersial maupun nonkomersial, tergantung dari jenis pajak yang 

terutang berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Akuntansi sektor publik meliputi akuntansi yang terutama diselenggarakan 

oleh organisasi pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah. Sehingga terdapat 

akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Selain untuk 

organisasi pemerintah akuntansi sektor publik juga mencakup akuntansi untuk 

organisasi-organisasi nonkomersial seperti universitas, rumah sakit, lembaga 

swadaya msayarakat. 

Yang dimaksud dengan organisai nonkomersial adalah organisasi yang 

didirikan dengan tujuan bukan untuk memperoleh laba, tetapi lebih terfokus pada 

penggunaan sumber dayanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

luas. Sekalipun dalam kenyataan banyak organisasi nonkomersial yang 

memperoleh surplus kas lebih besar disbanding dengan organisasi yang 

kategorikan sebagai organisasi komersial. Akuntansi tidak menyamakan konteks 

laba atau rugi dengan surplus atau difisit kas. (Samryn,2015:08). 
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2.2.2 Akuntansi Keuangan 

Akuntansi keuangan merupakan akuntansi yang diselenggarakan melalui 

system imformasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan 

menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi yang sudah terjadi untuk 

menghasilkan laporan keuangan yanterdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. karena 

mengguanakan transaksi yang sudah terjadi sebagaii sumber datanya. Maka 

laporan keuangan yang dihasilkan juga disebut laporan keuangan historis. 

2.2.3 Akuntansi Biaya 

Bagian dari akuntansi keuangan untuk mengakuntansikan transaksi yang 

sudah terjadi. Hasil akhirnya akan menyatakan jumlah biaya produksi, harga 

pokok produk, serta harga pokok penjualan  yang menjadi bagian dari laporan 

laba rugi, dan persediaan dari neraca dalam laporan akuntansi keuangan.  

Keunikan pada bidang akuntansi ini terletak pada materinya yang spesifik 

digunakan dalam perusahaan industri, atau perusahaan yang mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi. Bidang ini lebih banyak bermuatan akuntansi untuk bahan 

baku, tenaga kerja, dan biaya-biaya overhead pabrik, termasuk proses pengadaan, 

pemakaian, alokasi, pembebenannya. 

2.2.4 Akuntansi Manajemen 

Bidang akuntansi ini juga lebih berfokus pada perusahaan industri. Metode 

akuntansinya banyak bertitik tolak pada model-model akuntansi biaya. 

Perbedaannya, akuntansi biaya lebih focus kepada transaksi masa lalu. Sementara 



 

 

 

15 

akuntansi manajemen lebih berfokus kepada penggunaan informasi dari akuntansi 

biaya untuk pengambilan sebuah keputusan pada masa yang akan datang. 

Akuntansi manajemen berkembang kedalam system pengendalian 

manajemen dan dalam perkembangan yang terakhi melahirkan bidang ilmu 

manajemen biaya. Bidang akuntansi ini banyak dipakai untuk memenuhi 

kebutuhan internal manajemen. 

2.2.5 Manajemen Biaya 

Bidang akuntansi ini lebih berkonsentrasi kepada identifikasi, 

pengumpulaan, pengukuran, klasifikasi, dan pelaporan informasi yang berguna 

bagi manajer untuk menentukan harga pokok, perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan. 

2.2.6 Sistem Informasi Akuntansi 

Bidang ilmu ini lebih berfokus pada pengembangan system untuk 

menyelenggarakan bidang-bidang akuntansi lainnya. Misalnya rancangan bukti 

transaksi, jurnal, buku besar, neraca lajur sampai dengan bentuk laporan 

keuangan. Dalam bidang ilmu ini juga dipelajari prosedur pelaksanaan transaksi 

dengan cara aman dari resiko kecurian, salah manajemen, dan sebagainya. 

Perkembangan bidang ilmu ini banyak dipengaruhi oleh penggunaan 

computer dalam pengolahan dan komunikasi data atau informasi. Dalam bidang 

ilmu ini juga dipertimbangkan oleh factor perkembangan teknologi industri. 

Bidang-bidang akuntansi yang lainnya terselenggarakan dengan menggunakan 

suatu rancangan sistem informasi yang dibakukan oleh organisasi penyelenggara. 
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2.2.7 Auditing 

Bidang ini terbagi dalam bidang audit keuangan, dan audit manajemen. 

Pada prinsipnya, auditing meliputi tata cara pengujian kesesuaian fakta yang 

terjadi pada periode yang diaudit dengan kriteria yang ditetapkan. Audit keuangan 

lebih menghasilkan suatu pernyataan terdapat kewajaran laporan keuangan yang 

disajikan oleh manajemen. Sedangkan audit manajemen lebih menekankan pada 

pemeriksaan keefisiensinan, keefektifan dan keekonomian dalam pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen. 

2.2.8 Akuntansi Internasional 

Masalah akuntansi internasional terutama berkaitan dengan persilangan 

budaya diantara pemakai informasi akuntansi internasional, masalah nilai tukar 

mata uang asing, perbedaan prinsip-prinsip akuntansu yang berlaku umum 

dimasing-masing Negara, termasuk pada rekonsiliasi perbedaan penerapan prinsip 

yang menyelenggarakan aktivitasnya di negara lain. 

Untuk mengatasi perbedaan tersebut maka di inggris muncul suatu 

organisasi akuntan yang menciptakan standar akuntansi nternasional. Organisasi 

akuntansi semacam ini juga muncul di Amerika dan menciptakan standar 

akuntansi sendiri. Dalam perkembangan terakhir yang di Amerika kemudian 

tampak lebih populer. 

 

2.2 Pengertian Akuntansi Pajak. 

Menurut Waluyo (2014:35) menyatakan akuntansi pajak adalah sebagai 

berikut :  
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“ Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan 

keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-

undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan 

akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode 

pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan oleh undang-undang.” 

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak 

adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk 

mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan 

Pajak penghasilan. 

 

2.3 Pengertian Pajak. 

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut : “pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara  langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Sumarsan (2012:2) adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut 

dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut pajak adalah peralihan kekayaan dari 

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investment. 
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2.4 Landasan Teori 

2.4.1 Teori Kepentingan 

Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus 

didasarkan atau kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah 

(yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu 

serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-

orang tersebut terhadap negara, semakin besar pajak yang harus dibayar. 

2.4.2 Teori Bakti 

Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan 

bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan 

kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk mpemungut pajak dan 

rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. dengan 

demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. 

2.4.3 Teori Asas Daya Pikul 

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak, yaitu mengambil daya beli 

dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian 

menyalurkan kembali kemsyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan 

masyarakat dan untuk membawa kearah tertentu, yaitu kesejahteraan. Jadi 

penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah dianggap sebagai dasar keadilan 

pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, bukan pula kepentingan negara, 

melainkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. 

(Halim,2014;4) 
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2.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil (product) menunjuk pada 

suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktifitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional (Purwanto, 2011:44) 

Sedangkan belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan 

prilaku pada individu yang belajar. Perubahan prilaku itu merupakan perolehan 

yang menjadi hasil belajar, selain hasil belajar kognitif yan diperoleh peserta 

didik. 

Menurut Kurniawan (2014:4) belajar itu sebagai proses aktif internal 

individu dimana melalui pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan yang 

menyebabkan terjadinya perubahan tinkah laku yang relatif permanen 

(Kurniawan, 2014:4) 

Menurut Nasution (2011) hasil belajar merupakan suatu rangkaian kata-

kata yang dimantapkan dengan banyak ulangan atau tes di akhir topik 

pembelajaran. Hasil belajar dapat mencerminkan sejauh mana siswa mampu 

menangkap dan memahami suatu materi dalam pembelajaran.  

Hasil belajar yang optimal akan tercapai apabila proses belajar mengajar 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kenyataan yang ada, siswa mendapat 

perlakuan dan materi yang sama dari guru akan tetapi pada saat evaluasi 

menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil belajar akuntansi merupakan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didapatkan oleh siswa selama kurun 

waktu pada pembelajaran akuntansi yang ditunjukkan dengan angka-angka setelah 
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melalui pengujian atau tes yang dilakukan oleh guru akuntansi. Hasil belajar siswa 

yang baik merupakan dambaan setiap mahasiswa. Hasil belajar siswa yang baik 

dapat menjadi indikator bahwa dirinya mempunyai kemampuan dan keterampilan 

yang baik dalam bidang akuntansi, sebaliknya siswa memperoleh hasil belajar 

akuntansinya kurang baik dapat menjadi indikator bahwa siswa belum memahami 

bidang akuntansi. 

Dalam pendidikan formal hasil belajar menjadi ukuran seorang mahasiswa 

berhasil atau tidak dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan faktor 

penting yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. 

2.5.1 Teori Hasil Belajar 

Menurut Roger, belajar adalah sebuah proses internal yang menggerakkan 

anak didik agar menggunakan seluruh potensi kognitif, afektif, dan 

psikomotriknya agar memiliki berbagai kapabiltas intelektual, moral, dan 

kerterampilan lainnya (Nata, 2011:101) 

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri, 

yang dapat di amati dan di ukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan 

keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya 

(Hamalik,2013:30) 

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu sebagai 

berikut: 
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Menurut Sudjana (2011) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang diduga penting 

dalam mempengaruhi hasil belajar Akuntansi Perpajakan adalah pemahaman 

Perpajakan. 

Agar pendidikan yang dikembangkan tetap baik, maka perlu diadakan dan 

diciptakan suatu fasilitas yang dapat membantu dan mendorong hasil belajar 

mahasiswa. Seperti dalam Undang-undang No. 20 tahun 2013 pasal 45 ayat 1 

tentang fasilitas pendidikan yang menyatakan “ Setiap satuan pendidikan baik 

formal maupun non formal menyediakan fasilitas yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, 

kecerdasan intelektual, social, emosional dan kewajiban serta didik”. 

Menurut latifah (2018) fasilitas belajar adalah salah satu sarana yang 

digunakan  peneliti untuk dapat memunculkan motivasi terhadap materi yang 

disampaikan serta dapat meningkatkan hasil belajar. Keadaan tempat sekolah 

belajar yang mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. (Dalyono, 2012:10) 

2.5.3 Indikator Hasil Belajar  

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses dalam belajar. 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang dalam menguasai ilmu 

pengetahuan dapat dilihat dari prestasinya. Peserta didik dikatakan apabila 

prestasinya baik atau sebaliknya (Purwanto, 2010:42). 

Menurut Syah (2011: 39). Indikator hasil belajar membagi tujuan 

pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotrik. 
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1. Kognitif. 

a. Ingatan, pengetahuan (Knowledge) 

1) Dapat menyebutkan. 

2) Dapat menunjukkan kembali. 

b. Pemahaman (Comprehension) 

1)  Dapat menjelaskan. 

2) Dapat mendefinisikan dengan bahasa sendiri. 

c. Analisis (Analysis) 

1) Dapat menguraikan. 

2) Dapat mengklasifikasikan/memilah. 

2. Afektif. 

a. Penerimaan (Receiving) 

1) Menunjukkan sikap menerima. 

2) Menunjukkan sikap menolak. 

b. Sikap menghargai (Apresiasi). 

1) Menganggap penting dan bermanfaat. 

2) Menganggap indah dan harmonis. 

c. Penghayatan (karakterisasi) 

1) Melembagakan atau meniadakan. 

2) Menjelmakan dalam pribadi atau prilaku sehari-hari. 

3. Psikomotor. 

a. Keterampilan bertindak dan bergerak. 

1) Kecakapan mengkoordinasikan gerak mata, telinga, kaki, dan 

anggota tubuh lainnya. 
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2) Kecakapan ekspresi verbal dan non-verbal. 

b. Kefasihan melafalkan/mengucapkan. 

c. Kecakapan membuat mimic dan gerakan jasmani. 

 

2.6 Pemahaman Pajak. 

Menurut Fidel (2010:23), pemahaman pajak dapat di rangkum sebagai 

berikut: 

1. Memahami Perpajakan Secara Efektif. 

a. Melalui Konsep-Konsep Dasar Perpajakan. 

Menguasai konsep-konsep perpajakan dengan pendalaman 

undang-undang perpajakan yang terdiri dari Undang-Undang: 

Ketententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang mewah, Pengadilan Pajak, Penagihan pajak dengan Surat 

paksa, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai. 

Konsep adalah gambaran dari proses yang digunakan oleh akal budi 

untuk memhami hal-hal yang lain. 

b. Mengambangkan Pemahaman Konsep Dasar Perpajakan. 

Berdasarkan penguasaan konsep-konsep dasar paak yang mana 

didahului dengan pendalaman peraturan perundang-undangan 

perpajakan, maka dikembangkan lagi peraturan perpajakan yang 

merupakan Tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang perpajakan 

yaitu: Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.   
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Selain itu, pendalaman pengetahuan lainnya yaitu: Hukum 

Pajak, Akuntansi, Auditing/Pemeriksaan, Teknologi Informasi, 

Penyidikan, Dunida Bisnis, Dan Appraisal. 

Dengan pengembangan pemahaman konsep dasar perpajakan, 

maka pasti akan diperoleh hasil yang lebih baik lagi dari yang 

sebelumnya, yaitu mempu mengisi dan membuat SPT Masa maupun 

SPT Tahunan dengan lebih baik lagi, serta mampu mengtasi 

permasalahan perpajakan (yang semakin lama semakin rumit) lebih 

baik lagi dari sebelumnya. 

c. Memahami dan Mengenal Istilah-istilah Penting Perpajakan. 

Memahami dan mengenal istilah-istilah penting perpajakan 

sangatlah penting dan berguna bagi wajib pajak. Karena dengan 

memahami dan mengenal istilah-istilah penting perpajakan, wajib 

pajak akan mendapatkan gambaran yang dimaksudkan atas istilah-

istilah perpajakan tersebut., yang pada akhirnya berguna untuk 

pembelajaran pembuatan SPT Masa dan Tahunan serta guna mampu 

mengatasi permaslahan perpajakan. 

2. Strategi Pemahaman Perpajakan. 

a. Model Strategi pemahaman perpajakan. 

Adapun untuk perpajakan, strategi yang dilakukan oleh wajib 

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan adalah: 

1) Pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

Pelaksanaan kewajiban pajak dengan cara mengimplementasikan 

baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa 
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pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan 

perpajakan yang berlaku. Namun melaksanakannya dengan baik 

dan juga benar, dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari 

peraturan yang berlaku, maka praktek telah menyimpang dari 

manajemen dan strategi pajak yang dilakukannya. 

2) Tujuan manajemen pajak. 

a) Memahami ketentuan perpajakan. 

Dengan cara memahami peraturan perpajakan, yaitu 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 

Peraturan Menteri Keuangan, Kepuutusan Direktorat jenderal 

pajak, Surat Edaran Direktoran Jenderal pajak, dapat diketahui 

oleh peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk 

menghemat beban pajak. 

b) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. 

Pembukuan adalah merupakan suatu proses pencatatan 

yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 

penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan 

barang atau jasa yang ditutup dengan laporan berupa neraca, 

dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

Pembukuan ini sangat penting bagi perusahan maupun 

bagi pajak orang pribadi, karena hal ini telah diatur dengan 

jelas pada UU No. 28/2007 tentang ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 
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2.6.1 Teori Pemahaman Pajak 

Menurut Sudjana (2011) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang diduga penting 

dalam mempengaruhi hasil belajar Akuntansi Perpajakan adalah pemahaman 

Perpajakan.  

Menurut Fikriningrum (2012:46) pemahaman merupakan kemampuan 

untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna 

tentang peraturan perpajakan yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu : 

1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajb 

pajak. 

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. 

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. 

4. Wajib pajak mengetahui dan memenuhi peraturan perpajakan melalui 

sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training 

perpajakan yang mereka ikuti.  

2.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pajak 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rubiah (2012) dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mata kuliah bersyarat berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

uraian-uraian yang telah disampaikan di atas yaitu pemahaman Perpajakan 
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berpengaruh positif dan signifikan yang dapat dilihat dari nilai thitung lebih besar 

daripada ttabel (2,802>1,998). Nilai signifikansi juga menunjukkan kurang dari 5% 

(0,007<0,05) yang artinya berpengaruh signifikan. Sehingga hipotesis peneliti 

yang menyatakan bahwa pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap hasil 

belajar Akuntansi Perpajakan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Surabaya terbukti kebenarannya. 

2.6.3 Indikator Pemahaman Pajak 

Menurut Perdhana, (2012) pemahaman akan kewajiban perpajakan dibagi 

atas 3 indikator pemahaman, yaitu : 

1. Pemahaman mengenai pengetahuan umum mengenai pajak penghasilan. 

2. Pemahaman prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan. 

3. Pemahaman prosedur pelaksanaan kewajiban pajak. 

 

2.7 Fasilitas Belajar 

Menurut Latifah (2018) fasilitas belajar adalah salah satu sarana yang 

digunakan  peneliti untuk dapat memunculkan motivasi terhadap materi yang 

disampaikan serta dapat meningkatkan hasil belajar. Keadaan tempat sekolah 

belajar yang mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. (Dalyono, 2012:10). 

Menurut Minarti (2012:251) mengatakan bahwa prasarana pendidikan 

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses 

pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman. Pandapat ini sejalan dengan 

Arikunto dan Yuliana (2009:273-274) yang mengatakan bahwa prasarana 

pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan. 
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Fasilitas tidak terlepas dari kebutuhan di sekeliling kita, pasti akan selalu 

membutuhkan fasilitas tersebut guna menunjang tujuan yang kita inginkan. 

Fasilitas merupakan suatu sarana yang diperlukan untuk belajar dan mengajar, 

lancer tidaknya suatu proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh lengkap 

tidaknya fasilitas yang ada. Fasilitas ini secara langsung dan tidak langsung akan 

mempengaruhi karakter dari mahasiswa. 

Dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 45 tentang 

sarana dan prasarana pendidikan, dinyatakan bahwa : 

1. Setiap satuan pendidikan formal maupun non formal menyediakan sarana 

dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, keerdasan intelektual Sosial, 

emosional, dan kejiwaan serta didik. 

2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada 

semua satuan pendidikan. 

2.7.1 Teori Fasilitas Belajar 

Agar pendidikan yang dikembangkan tetap baik, maka perlu diadakan dan 

diciptakan suatu fasilitas yang dapat membantu dan mendorong hasil belajar 

mahasiswa. Seperti dalam Undang-undang No. 20 tahun 2013 pasal 45 ayat 1 

tentang fasilitas pendidikan yang menyatakan “ Setiap satuan pendidikan baik 

formal maupun non formal menyediakan fasilitas yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, 

kecerdasan intelektual, social, emosional dan kewajiban serta didik” 
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2.7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fasilitas Belajar. 

Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

kelancaran proses belajar baik dirumah maupun disekolah. Dengan adanya 

fasilitas yang memadai maka kelancaran dalam belajar akan terwujud.  

1. Sarana fasilitas belajar sekolah. 

Sarana pendidikan adalah semua fasiltas yang mempermudah dan 

memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, 

misalnya papan tulis dan buku. 

a. Alat media atau pembelajaran. 

Menurut Slameto (2010:67) Media  pembelajaran dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan, merangsang fikiran, persaan, perhatian, sehingga 

dapat mendorong proses belajar sehingga meniptakan hasil belajar 

yang optimal.  

2. Fasilitas prasarana sekolah. 

Menurut Barnawi (2012:47) prasarana pendidikan adalah semua 

perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang 

pelaksanaan proses pendidikan. 

a. Ruang kelas. 

Suatu ruangan sebagai tempat terjadinya proses interaksi 

belajar mengajar. Kelas yang baik adalah kelas yang kondusif 

ruangannya menjadikan belejar yang efektif dan menjadikan 

lingkungan belajar yang nantinya berpengaruh terhadap kegiatan dan 

keberhasilan belajar. 
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b. Perpustakaan sekolah. 

Suatu unit kerja yang merupakan bagian integral dan lembaga 

pendidikan yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka. 

2.7.3 Indikator Fasilitas Belajar 

Menurut Aunurahman (2016), fasilitas belajar dapat di ukur dengan 

beberapa indikator, yaitu : 

1. Kualitas ruang kelas. 

Kualitas ruang kelas merupakan bagian dari gedung sekolah yang 

kuantitas dan kualitasnya perlu diperhatikan oleh instansi sekolah meliputi 

dari pencahayaan yang baik diruang kelas, kenyamanan ruang kelas, dan 

kondisi udara dalam ruang kelas merupakan tingkat kenyamanan yang 

diperoleh dari temperatur kelembapan didalam ruang untuk 

terselenggaranya proses belajar mengajar.  

2. Keberfungsian perpustakaan. 

Keberfungsian perpustakaan secara operasional dikaitkan dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bagaimana cara 

menggunakan perpustakaan dengan baik, efektif, dan efisien terutama 

dalam menggunakan bahan-bahan referensi. 

3. Optimalisasi media atau alat bantu. 

Optimalisasi media atau alat bantu dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang 

fikiran, perasaan, perhatian, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses 

pembelajaran. 
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2.8 Motivasi belajar 

Widowati (2013) mengemukakan bahwa belajar dengan motivasi dan 

terarah dapat menghindarkan rasa malas dan menimbulkan kegairahan seseorang 

dalam belajar sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya kemampuan 

belajar seseorang.Hasil belajar ditentukan oleh motivasi belajar yang dimiliki 

mahasiswa.  

Mc Donald dalam Hamalik (2013) merumuskan bahwa motivasi adalah 

suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Mahasiswa yang memiliki 

motivasi yang kuat maka akan memiliki keinginan yang tinggi untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi seorang mahasiswa yang kekurangan 

motivasi akan menjadikan mahasiswa itu bermalas-malasan dan tidak tertarik 

untuk belajar. Jika mahasiswa memiliki motivasi yang baik maka akan 

memperbesar usaha dan kegiatannya untuk mencapai hasil belajar yang tinggi. 

Menurut Uno (2013) dalam jurnal Rif’ah motivasi merupakan dorongan 

yang terdapat didalam diri seseorang untuk berusaha melakukan perubahan 

tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi dapat 

menententukan baik atau tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar 

motivasinya maka akan semakin sukses dalam belajarnya. Seseorang yang 

memiliki motivasi besar akan giat berusaha, tampak gigih tidak mau menyerah 

untuk meningkatkan hasil belajarnya. Sebaiknya mereka yang memiliki motivasi 

lemah, tampak acuh tidak acuh, mudah menyerah, tidak konsentrasi atau 

perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, akibatnya hasil belajar siswa akan 

menurun. 
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Menurut Mc. Donald dalam sardiman (2012), motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling yang 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi yang ada pada diri 

setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebgai berikut : 

1. Tekun menghadapi tugas (dapat kerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2. Ullet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berhasil sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan hasil yang telah dicapainya). 

3. Lebih kerja mandiri. 

4. Lebih cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin. 

5. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

2.8.1 Macam-macam Motivasi Belajar. 

1. Motivasi Instrinsik yaitu  motivasi yang bersumber dari dalam diri 

seseorang yang atas dasarnya kesadaran sendiri untuk melakukan suatu 

pekerjaan belajar. (Hamdani,2011:142)  Dalam aktivitas belajar, motivasi 

instrinsik sangat diperlukan, terutama ketika belajar sendiri. Seseorang 

yang memiliki instrinsik selalu ingin maju dan belajar. Keinginan itu 

dilator belakangi oleh pemikiran yang positif. 

2. Motivasi ekstrinsik, adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu 

yang juga mendorongnya untuk melakukan kegitan belajar. 

(Syah,2013:134). 
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Motivasi dapat diklasifikasaikan kedalam beberpa jenis tergantung dari 

sudut pandang yang digunankan. Sardiman (2011:86) Dalam Skripsi Listiana, 

menyebukan macam-macam Motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang 

antara lain:  

1. Motivasi dilihat dari dasa pembentukannya. 

a. Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir tanpa dipelajari 

terebih dahulu. 

b. Motif yang dipelajari, motif ini sering dikenal dengan motif-motif 

yang diisyaratkan secara social. 

2. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

a. Motif atau kebutuhan organis. 

b. Motif-motif darurat. Yang termasuk kedalam motif ini antara lain: 

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 

beruasaha, dan untuk memburu. 

c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan-kebutuhan 

untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, dan untuk 

menaruh minat. 

3. Motivasi Jasmaniah dan Rohaniah. 

Motivasi jasmaniah terkait fisik seseorang sedangkan rohaniah menunjuk 

pada kejiwaannya. Yang termasuk dalam motif jasmaniah adalah refleks, 

insting otomatis, dan nafsu. Sedangkan motivasi rohaniah  adalah 

kemauan. Kemauan ini dapat terbentuk melalui empat momen yaitu: 

a. Momen timbulnya alasan. 
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b. Momen pilih. 

c. Momen putusan. 

d. Momen terbentuknya kemauan. 

4. Motivasi instrinsik dan ekstrensik. 

a. Motivasi instrinsik adalah motivasi yang akan aktif tanpa adanya  

rangsangan dari luar karena dalam diri setiap individu telah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. 

b. Motif ekstrinsik adalah motivasi yang akan menjadi aktif karena 

adanya rangsangan dari luar. 

2.8.2 Teori Motivasi Belajar 

Mc Donald dalam Hamalik (2013) merumuskan bahwa motivasi adalah 

suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Mahasiswa yang memiliki 

motivasi yang kuat maka akan memiliki keinginan yang tinggi untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi seorang mahasiswa yang kekurangan 

motivasi akan menjadikan mahasiswa itu bermalas-malasan dan tidak tertarik 

untuk belajar. Jika mahasiswa memiliki motivasi yang baik maka akan 

memperbesar usaha dan kegiatannya untuk mencapai hasil belajar yang tinggi. 

Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu, dan bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan tidak itu (Sadirman, 2012:75) dalam Skripsi Widiarti. 

Dari pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa motivasi belajar merupakan 

salah satu hal yang dibutuhkan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Hasil 
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belajar yang diperoleh oleh mahasiswa sangat bergantung pada seberapa  besarnya 

motivasi belajar yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Hasil belajar yang baik, 

dan memuaskan akan akan diperoleh mahasiswa apabila motivasi belajar yang 

timbul dari dalam diri mahasiswa tersebut besar maka akan tujuannya akan 

tercapai. Sebaliknya, jika mahasiswa yang memiliki motivasi rendah dikarenakan, 

ia tidak akan melakukan usaha-usaha yang dapat membantunya mencapai tujuan 

belajar. 

2.8.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat Rifa’i (2009) yang 

menyatakan bahwa motivasi adalah salah satu faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan anak dalam belajar. Pada akhirnya motivasi belajar yang tinggi akan 

berdampak pada hasil belajar yang baik pula. Hasil penelitian ini juga didukung 

oleh penelitian Mariahyati (2013) yang mana dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 

mahasiswa. 

Penelitian Rif’ah (2015) juga menunjukkan hasil bahwa motivasi belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Hasil penelitian ini sesuai dengan uraian-

uraian yang telah disampaikan di atas yaitu motivasi belajar berpengaruh positif 

dan signifikan yang dapat dilihat dari nilai thitung lebih besar daripada ttabel 

(2,749>1,998). Nilai signifikansi juga menunjukkan kurang dari 5% (0,008<0,05) 

yang artinya berpengaruh signifikan. Sehingga hipotesis peneliti yang menyatakan 

bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar Akuntansi Perpajakan 
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pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Surabaya terbukti kebenarannya. 

2.8.4 Indikator Motivasi Belajar 

Motivasi dapat dirangsang dari luar, tetapi motivasi itu sendiri adalah 

tumbuh dari dalam diri seseorang dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak 

dari dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang memberikan arah 

dalam kegiatan belajar dan memberikan arah dalam kegiatan belajar. 

Menurut Uno (2014) di dalam motivasi belajar terdapat beberapa indicator 

yaitu 3: 

1. Adanya hasrat dan keinginan belajar. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

3. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

 

2.9 Pajak dalam Pandangan Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama ُُاْلُعْشر (Al-Usyr) [2] 

atau ُُاْلَمْكس (Al-Maks), atau bisa juga disebut ُ ِرْيبَةُ  yang artinya ,(Adh-Dharibah)لضَّ

adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu 

ketika bisa disebut ُ  akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan ,(Al-Kharaj)اْلَخَراُج

untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan 

para pemungutnya disebut َُِصاِحُبُاْلَمْكس (Shahibul Maks) atau ُُاْلَعشَّار (Al-Asysyar). 

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang 

dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 
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dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum” (www. 

almanhaj.or.id) 

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang 

jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil 

secara umum, semisal firman Allah dalam surah An-Nisa : 29 

 

 “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimusesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [An-Nisa : 29] 

 

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan 

yang batil untuk memakan harta sesamanya. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun Judul Alat Analisis Hasil 

1 Lilik Ervina 

(Jurnal 2016) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Intensitas 

Pemberian Tugas 

Dan Motivasi 

Kuantitatif Hasil penelitian dari 

uji F menunjukkan 

Fhitung sebesar 26,348 

dan didukung 

signifikansi 0,000 

yang menunjukkan 
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No Nama/Tahun Judul Alat Analisis Hasil 

Belajar Terhadap 

Hasil Belajar 

Akuntansi 

Perpajakan Pada 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Fakultas Ekonomi 

Universitas 

Negeri Surabaya. 

bahwa pemahaman 

Perpajakan, 

intensitas pemberian 

tugas dan motivasi 

belajar berpengaruh 

secara simultan 

terhadap hasil 

belajar Akuntansi 

Perpajakan. Hasil uji 

t menunjukkan (1) 

Pemahaman 

Perpajakan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap hasil 

belajar Akuntansi 

Perpajakan sebesar 

2,802; (2) Intensitas 

pemberian tugas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap hasil 

belajar Akuntansi 

Perpajakan sebesar 

4,189 dan (3) 

Motivasi belajar 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap hasil 

belajar Akuntansi 

Perpajakan sebesar 

2,749. Nilai 

Adjusted R Square 

sebesar 0.521 berarti 

bahwa 52,11% hasil 

belajar Akuntansi 

Perpajakan 

mahasiswa 

dipengaruhi oleh 

pemahaman 

Perpajakan, 

intensitas pemberian 

tugas dan motivasi 

belajar. 

2 Metta Satri Pengaruh Analisis Hasil penelitian ini 
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No Nama/Tahun Judul Alat Analisis Hasil 

Prihatin 

(Skripsi 

2017) 

Fasilitas, Gaya 

Belajar,  Belajar 

Terhadap Hasil 

Belajar Mata  

Pelajaran 

Ekonomi Siswa 

Kelas X IIS SMA 

Negeri 1  Seyegan 

Tahun Ajaran 

2016/2017 

Regresi 

Berganda 

menunjukan bahwa: 

1) Fasilitas belajar 

berpengaruh positif 

terhadap hasil 

belajar mata 

pelajaran Ekonomi 

siswa kelas X IIS 

SMA Negeri 1 

Seyegan tahun 

ajaran 2016/2017 

yang ditunjukan 

dengan nilai 

probability sebesar 

0,000 (p< 0,05). 2) 

Tidak terdapat 

perbedaan tipe gaya 

belajar siswa dalam 

mempengaruhi hasil 

belajar mata 

pelajaran ekonomi 

siswa kelas X IIS 

SMA Negeri 1 

Seyegan tahun 

ajaran 2016/2017 

yang ditunjukan 

dengan nilai 

probability sebesar 

0,452 (p>0,05) 

untuk dummy gaya 

belajar auditorial 

dan sebesar 0,968 

(p>0,05) untuk 

dummy gaya belajar 

taktual. 3) Minat 

belajar berpengaruh 

positif terhadap 

hasil belajar belajar 

mata pelajaran 

Ekonomi siswa 

kelas X IIS SMA 

Negeri 1 Seyegan 

tahun ajaran 

2016/2017 yang 

ditunjukan dengan 

nilai probability 
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No Nama/Tahun Judul Alat Analisis Hasil 

sebesar 0,004 (p< 

0,05). 4) Fasilitas 

belajar, gaya belajar 

dan minat belajar 

berpengaruh secara 

bersama-sama 

terhadap hasil 

belajar mata 

pelajaran Ekonomi 

siswa kelas X IIS 

SMA Negeri 1 

Seyegan tahun 

ajaran 2016/2017 

yang ditunjukan 

dengan nilai F-

statistic sebesar 

9,372 dengan nilai 

probability 0,000 (p 

< 0,05). 

 3 Endah 

Widiarti 

(Skripsi 

2018) 

Pengaruh 

Motivasi Belajar 

Dan Kesiapan 

Belajar Siswa  

Terhadap Hasil 

Belajar Mata 

Pelajaran 

Ekonomi Siswa 

Kelas X Ilmu-

Ilmu Sosial Di 

SMA Negeri 2 

Banguntapan, 

Bantul. 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan: 1) 

Terdapat pengaruh 

positif motivasi 

belajar terhadap hasil 

belajar ekonomi, 

dengan nilai thitung 

9,984 dan nilai 

signifikansi 0,000. 2) 

Terdapat pengaruh 

positif kesiapan 

belajar siswa 

terhadap hasil belajar 

ekonomi, dengan 

nilai thitung 4,487 dan 

nilai signifikansi 

0,000. 3) Terdapat 

pengaruh positif 

motivasi belajar dan 

kesiapan belajar 

siswa secara 

bersama-sama 

terhadap hasil belajar 

ekonomi, dengan 

nilai Fhitung180,033 

dan nilai signifikansi 

0,000. Besarnya 
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No Nama/Tahun Judul Alat Analisis Hasil 

koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,793 

atau 79,3%. Hasil ini 

mengindikasikan 

bahwa hasil belajar 

ekonomi dapat 

dijelaskan oleh 

variabel motivasi 

belajar dan kesiapan 

belajar sebesar 

79,3%, sedangkan 

yang 20,7% 

dijelaskan oleh 

variabel lain yang 

tidak diteliti. 

4 Umi Latifah 

(Skripsi 

2018) 

Pengaruh Fasilitas 

Belajar Terhadap 

Motivasi Dan 

Hasil Belajar 

Siswa Di MIN 5 

Tuluganggung. 

 Pendekatan 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

kuantitatif, 

dengan jenis 

penelitian 

survei 

 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

(1) Uji regresi linear 

sederhana diperoleh 

nilai rhitung = 0,913 

dan sig.= 0,000. 

Karena nilai rhitung 

> rtabel atau 0,913 > 

0,254 dan sig. 0,000 

< 0,05 sehingga Ho 

ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada 

pengaruh yang 

signifikan antara 

fasilitas belajar 

terhadap motivasi 

belajar siswa di 

MIN 5 

Tulungagung. (2) 

Hasil uji regresi 

linear sederhana 

diperoleh nilai 

rhitung = 0,044 dan 

sig. = 0,734. Karena 

rhitung < rtabel atau 

0,044 < 0,254 dan 

sig. 0,734 > 0,05 

sehingga Ho 

diterima dan Ha 

ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh yang 
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No Nama/Tahun Judul Alat Analisis Hasil 

signifikan antara 

fasilitas belajar 

terhadap hasil 

belajar siswa MIN 5 

Tulungagung. (3) 

Hasil uji Manova 

diperoleh nilai sig. 

0,000 sehingga 

0,000 < 0,05 

sehingga Ho ditolak 

Ha diterima, artinya 

ada pengaruh yang 

signifikan antara 

fasilitas belajar 

terhadap motivasi 

dan hasil belajar 

siswa di MIN 5 

Tulungagung 

Sumber: dari Jurnal dan Skripsi 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. 

Kerangka pemikiran ini menjelaskan pengaruh langsung antara variabel 

independen (Pemahaman Pajak, Intensitas Pemberian Tugas dan Motivasi dalam 

Belajar) terhadap variabel dependen (hasil belajar). Adapun kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar berikut ini:  
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      H1  

 H2       

 H3   

  

 

  H4     

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

   : Hubungan Secara Parsial 

     : Hubungan Secara Simultan 

 

Gambar diatas menerangkan hubungan dari Pemahaman Pajak, Intensitas 

Pemberian Tugas dan Motivasi dalam Belajar terhadap Hasil Belajar Perpajakan  

Pada Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Pajak Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

2.12 Konsep Operasional 

2.12.1 Variabel Independen (X) 

Variabel yang sering juga disebut sebagai veiabel stimulus, dan 

antesenden. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel ini 

memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Variabel independennya meliputi, Pemahaman Pajak (XI), Fasilitas 

Belajar (X2), Motivasi Belajar (X3). 

Hasil belajar ( Y ) 

Pemahaman Pajak 

(X1) 

Fasilitas Belajar (X2) 

Motivasi Belajar (X3) 
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2.12.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen sering disebut dengan variabel output, kriteria, dan 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variable terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel dependennya yaitu, hail belajar. 

(Sugiyono,2013:39) 

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini didefenisikan 

sebagai berikut: 

Tabel. 2.2 Konsep Operasional Variabel 

No Defenisi Variabel Penelitian Indikator Skala 

 1 Hasil Belajar (Y)                hasil 

belajar merupakan suatu 

rangkaian kata-kata yang 

dimantapkan dengan banyak 

ulangan atau tes di akhir topik 

pembelajaran. Hasil belajar dapat 

mencerminkan sejauh mana 

siswa mampu menangkap dan 

memahami suatu materi dalam 

pembelajaranpada kepuasan 

kerja. 

Nasution (2011) 

a. Kognitif. 

1. Ingatan, 

pengetahuan 

(Knowledge). 

2. Pemahaman 

(Comprehension) 

3. Analisis (Analysis) 

b. Afektif 

1. Penerimaan 

(Receiving) 

2. Sikap menghargai 

(Apresiasi). 

3. Penghayatan 

(karakterisasi) 

c. Psikomotor 

1.Keterampilan 

bertindak dan 

bergerak 

2.Kecakapan ekspresi 

verbal dan non-verbal 

Syah (2011: 39) 

Likert 

 

 2 Pemahaman Perpajakan (X1) 

pemahaman merupakan 

kemampuan untuk menangkap 

makna dari arti dari bahan yang 

dipelajari. 

Fikriningrum (2012:46)  

a. Pemahaman mengenai 

pengetahuan umum 

mengenai pajak 

penghasilan. 

b. Pemahaman prosedur 

pelaksanaan 

Likert 
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No Defenisi Variabel Penelitian Indikator Skala 

pembayaran pajak 

penghasilan. 

c. Pemahaman prosedur 

pelaksanaan kewajiban 

pajak 

Perdhana, (2012) 

3 Fasilitas Belajar (X2)  

fasilitas belajar adalah salah satu 

sarana yang digunakan  peneliti 

untuk dapat memunculkan 

motivasi terhadap materi yang 

disampaikan serta dapat 

meningkatkan hasil belajar 

Latifah (2018) 

a. Kualitas ruang kelas. 

b. Keberfungsian 

perpustakaan. 

c. Optimalisasi media 

atau alat bantu. 

Aunurahman (2010) 

Likert 

 

4 Motivasi Belajar (X3) 

mengemukakan bahwa belajar 

dengan motivasi dan terarah 

dapat menghindarkan rasa malas 

dan menimbulkan kegairahan 

seseorang dalam belajar sehingga 

pada akhirnya dapat 

meningkatkan daya kemampuan 

belajar seseorang 

Widowati (2013) 

a. Adanya hasrat dan 

keinginan belajar. 

b. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam 

belajar. 

c. Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar. 

Menurut Uno (2014) 

Likert 

 

 

2.13 Pengembangan Hipotesis 

2.13.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Hasil Belajar. 

Menurut Sudjana (2011) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang diduga penting 

dalam mempengaruhi hasil belajar Akuntansi Perpajakan adalah pemahaman 

Perpajakan. 

Hal ini didukung dalam penelitian Lilik Ervina (2016) dengan 

menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan bepengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar mahasiswa. Hasil penelitian ini disesuaikan dengan uraian-uraian yang 

telah disampaikan diatas yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh yang dapat 
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dilihat dari nlai F menunjukkan Fhitung sebesar 26,348 dan didukung signifikansi 

0,000 yang menunjukkan bahwa pemahaman Perpajakan. Hasil uji t menunjukkan 

(1) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar Akuntansi Perpajakan sebesar 2,802; (2) Intensitas pemberian tugas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar Akuntansi Perpajakan 

sebesar 4,189.  

H1 :  Di duga bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap hasil 

belajar 

2.13.2 Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap hasil belajar 

Menurut Latifah (2018) fasilitas belajar adalah salah satu sarana yang 

digunakan  peneliti untuk dapat memunculkan motivasi terhadap materi yang 

disampaikan serta dapat meningkatkan hasil belajar. 

Menurut Minarti (2012:251) mengatakan bahwa prasarana pendidikan 

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses 

pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman. Pandapat ini sejalan dengan 

Arikunto dan Yuliana (2009:273-274) yang mengatakan bahwa prasarana 

pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan. 

H2 :  Di duga bahwa fasilitas belajar berpengaruh Terhadap Hasil Belajar 

Hasil Belajar 

2.13.3 Pengaruh Motivasi Belajar terhadap hasil belajar. 

Widowati (2013) mengemukakan bahwa belajar dengan motivasi dan 

terarah dapat menghindarkan rasa malas dan menimbulkan kegairahan seseorang 
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dalam belajar sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya kemampuan 

belajar seseorang.Hasil belajar ditentukan oleh motivasi belajar yang dimiliki 

mahasiswa. 

H3 :  Di duga bahwa motivasi belajar berpengaruh secara parsial terhadap 

hasil belajar hasil belajar. 

2.13.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Fasilitas Belajar, Motivasi 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Hasil Belajar Secara Simultan 

Menurut Sudjana (2011) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang diduga penting 

dalam mempengaruhi hasil belajar Akuntansi Perpajakan adalah pemahaman 

Perpajakan. 

Agar pendidikan yang dikembangkan tetap baik, maka perlu diadakan dan 

diciptakan suatu fasilitas yang dapat membantu dan mendorong hasil belajar 

mahasiswa. Seperti dalam Undang-undang No. 20 tahun 2013 pasal 45 ayat 1 

tentang fasilitas pendidikan yang menyatakan “ Setiap satuan pendidikan baik 

formal maupun non formal menyediakan fasilitas yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, 

kecerdasan intelektual, social, emosional dan kewajiban serta didik”. 

Menurut latifah (2018) fasilitas belajar adalah salah satu sarana yang 

digunakan  peneliti untuk dapat memunculkan motivasi terhadap materi yang 

disampaikan serta dapat meningkatkan hasil belajar. Keadaan tempat sekolah 

belajar yang mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. (Dalyono, 2012:10) 

H4 :  Di duga bahwa pemahaman perpajakan, fasilitas belajar, dan 

motivasi belajar berpengaruh secara simultan terhadap hasil belajar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini dibatasi hanya pada masalah  

apakah pemahaman perpajakan, intensitas pemberian tugas dan motivasi beajar 

dapat mempengaruhi hasil belajar Akuntansi perpajakan pada mahasiswa 

pendidikan akuntan itu sendiri. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitan ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, Jl. Hr. Soeberantas dan waktu penelitian ini dilakukan pada 29 Juli 2019 

sampai dengan selesai. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk 

manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau intuisi, 

kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang 

menjadi objek penelitian. (Soewadji, 2012:129). Sedangkan jumlah populasi 

dalam penelitian ini adalah berjumlah 40 Mahasiswa. 

Karena mahasiswa yang mengambil konsentrasi pajak sebanyak 54 orang. 

Berdasarkan data yang ada hanya ada 40 mahasiswa dari 54 yang memenuhi 

kriteria yang sesuai dengan penelitian ini. 
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Sampel adalah sebagian saja dari keseluruhan jumlah populasi, yang 

diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap 

mewakili seluruh anggota populasi. (Soewadji, 2012:132) 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Sampling Jenuh (Sensus) yaitu teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2014:126). Jadi jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah seluruh . 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Data pimer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, 

observasi, dan Kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden 

yang sesuai denan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi yang 

dalam penelitian ini yaitu konsumen (Sugiyono,2017:137) mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3.4.2 Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak lansung, memiliki 

hubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa sejarah perusahaan, ruang 

lingkup perusahaan, atau struktur organisasi, buku, literatur, artikel, serta situs di 

internet (Sugiyono,2017:137)  atau data sekunder adalah data yang diperoleh 

dalam bentuk yang sudah jadi. Misalnya : data mengenai tingkat kehaidiran 

mahasiswa, data jumlah mahasiswa, sejarah singkat UIN SUSKA RIAU, dan data 

lainnya yang berbentuk struktur dan table. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data. 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis 

melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara yaitu usaha untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

ataupun informasi dari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan 

masalah-masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulltan Syarif 

kasim Riau. 

2. Kuisioner yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diisi oleh 

karyawan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sulltan Syarif kasim Riau. Menurut Sugiyono (2011:193) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuisioner ini diberikan kepada bagian 

personalia untuk dapat dibagikan kepada para mahasiswa yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

3. Observasi yaitu penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

program aplikasi software pengolahan data SPSS. Sedangkan teknik analisis 

dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Analisis regresi linear 

berganda ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar sebagai variabel 
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dependen terhadap variabel independen. Dari variabel-variabel itu, dibentuk suatu 

persamaan regresi berganda (multiple regression) yaitu: 

Y = a + b1X1 +b2X2 + b3X3 + ε 

Keterangan: 

Y   = Hasil Belajar 

a    = Konstanta 

b1,b2.b3   = Koefisien Regresi 

X1  = Pemahaman Pajak. 

X2   = Fasilitas Belajar. 

X3  = Motivasi Belajar. 

ε   = Nilai Residu. 

Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis 

penelitian ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam angket. 

Karena semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga dalam analisa sifat 

kualitatif tersebut diberi nilai agar menjadi data kuantitatif. Penentuan nilai 

jawaban untuk setiap pertanyaan digunakan metode Skala Likert. Pembobotan 

setiap pertanyaan adalah sebagai berikut: 

1. Jika memilih jawaban Sangat Setuju (SS), maka diberi nilai 5 

2. Jika memilih jawaban Setuju (S), maka diberi nilai 4 

3. Jika memilih jawaban Cukup Setuju (CS),  maka diberi nilai 3 

4. Jika memilih jawaban Tidak Setuju (TS), maka diberi nilai 2 

5. Jika memilih jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), maka diberi nilai 1 
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Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas 

data yang dipakai di dalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan 

oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menghasilkan data 

yang berkualitas. 

3.6.1 Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. (Ghozali, 2018:51). Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dengan ketentuan 

nilai rhitung > nilai rtabel maka item pertanyaan dikatakan valid. Perhitungan 

dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk degree of 

freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 

2018:51).  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Pengukuran 

uji realibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai 

cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan handal (reliabel) jika memiliki 

koefisien cronbach alpha lebih dari 0,70 (Ghozali, 2018:46). 
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3.6.2 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas 

dari hasil yang tidak valid sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk 

menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka digunakan uji asumsi klasik. 

Tiga asumsi klasik perlu diperhatikan adalah: 

1. Uji Normalitas  Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model 

regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau mendekati normal.Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan kolmogrov-sminorv test 

yaitu jika p-value nya menunjukkan lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis 

diterima atau terdistribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika 

varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 
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dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentupada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 

2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai 

tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance > 0,1 

dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas 

pada penelitian tersebut. 

3.6.4 Uji Hipotesis   

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear berganda berdasarkan Uji secara parsial (Uji t) dan Uji 

secara simultan (Uji F), dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and 

Service Solution ) 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai 

probability t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Adapun syarat penerimaan 

atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 
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a. Jika nilai sig. < 0,05 atau thitung > ttabel, maka hipotisis diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu. 

b. Jika nilai sig. > 0,05 atau thitung < ttabel, maka hipotisis ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.  

2. Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji  Statistik F)  

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). 

Tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikasi ≥ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.7 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Singkat UIN SUSKA RIAU 

 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau dalam 

bahasa Arab adalah  اجامعة السلطان شريف قاسم اإلسالمية  Dan dalam bahasa .مية رياولحكو

Inggris adalah State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau merupakan 

hasil pengembangan/peningkatan Status  pendidikan dari institut agama islam 

Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara Resmi dikukuhkan 

beradasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 januari 2005 

tentang perubahan IAIN Sulthan Syarief Kasim Riau dan diresmikan pada 9 

Februari 2005 oleh presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 

sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan 

Organisasi dan Tata kerja UIN SUSKA Riau berdasarkan Peraturan Menteri 

Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005. 

 Institut agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) 

Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19 

September 1970 beradasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh Menteri 

Agama Republik Indonesia K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 

berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. 

Ilyas Muhammad Ali.  

IAIN Susqa ini pada mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari 

perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian di negerikan, yaitu Fkultas 
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Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah Universitas Islam 

Riau Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru.  

 Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, Maka Institut Agama Islam 

Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sulthan Syarif Qasim, yaitu nama 

Sulthan Kerajaan Siak Sri Indrapura Ke 12 atau terakhir, yang juga nama pejuang 

nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian 

beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan.  

 IAIN Susqa Pekanbaru ini mengambil tempat kuliah pada mulanya di 

bekas sekolah Cina di Jl. Cempaka, sekarang bernama Jl. Teratai, kemudian 

dipindahkan ke Mesjid Agung An-Nur. Lalu tahun 1973, barulah IAIN 

menempati kampus Jl. Pelajar (Jl. K.H. Ahmad Dahlan sekarang). Bangunan 

pertama seluas 840 m2 yang terletak di atas tanah berukuran  3,65 Ha di biayai 

sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan diresmikan penggunaannya oleh 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Arifin Achmad, pada tanggal 19 Juni -

1973. 

 Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas, Yaitu 

Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun sejak 

tahun 1998, IAIN Susqa mengembangkan diri dengan membuka Fakultas 

Dakwah. Fakultas ini didirikan beradasarkan Surat Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998. Fakultas ini 

pada mulanya berasal dari jurusan Dakwah yang ada pada Fakultas Ushuluddin. 

Pada tahun 1997 telah berdiri pula Program pascasarjana/PPs IAIN SUSQA 

Pekanbaru. 
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 Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sulthan Syarif Qasim 

Pekanbaru munccul melalui Seminar Cendekiawan Muslin (1985), Seminar 

Budaya Kerja dalam Persepektif Islam (1987), dan dialog ulama serta 

cendekiawan se-Provinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998) 

melahirkan rekomendasi : Agar IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru membuka 

program studi baru (umum). Melalui keputusan Rapat Senat IAIN Susqa tanggal 9 

September 1998 yang menetapkan perubahan status IAIN Susqa menjadi 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, maka dilakukan 

persiapan secara betahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka 

beberapa program studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi 

Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, Program studi Manajemen dan Manajemen 

Perusahaan pada Fakultas Syari’ah, dan program studi Ilmu Komunikasi pada 

Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN Suska telah membuka 

program Studi Teknik Informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 

akademik z2000/2001, dibuka pula Program Studi Tekni Industri. Kedua program 

studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan di bawah administrasi Fakultas 

Dakwah.  

 Pada tahun Akademik 2002/2003 porgram studi umum yang ada pada 

fakultas di ats dab ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi 

fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas-fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan 

Teknologi dengan jurusan/program studi Teknik Informatika, Teknik Industri, 

Sistem Informasi, dan Matematika; Fakultas Psikologi dengan jurusan/program 

Studi Psikologi; fakultas ekonomi dengan Program Studi Manajemen, Akuntansi 
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dan Manajemen perusahaan Diploma III; Fakutlas peternakan dengan program 

studi Ilmu Ternak dengan konsentrasi Teknologi poduksi Ternak, Teknologi Hasil 

Ternaj dan Teknologi Pakan dan Nutrisi. 

 Peningkatan Status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan 

sarjana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu 

ke- Islaman, Ilmu pengetahuan dan teknologi secara integral, sekaligus 

menghilangkan pandangan Dikhotomi antara ilmu keislaman dan ilmu umum. 

 Pengembangan UIN Suska tidak hanya dilakukan pada bidang akademik 

semata , seperti melalui pembukaan fakultas-fakultas dan program-program studi 

baru, tapi juga di arahkan pada pengembangan di bidang fisik, sarana, dan 

prasarana. Dewasa ini UIN Suska telah mempunyai lahan kampus seluas 84,15 Ha 

yang terdiri atas  3,65 Ha di Jl. K.H. Ahmad Dahlan dan 80,50 Ha  di Km. 15 Jl. 

Soebrantas Simpangbaru Panam Pekanbaru.  

 Lahan kampus di Km. 15 Jl. H.R. Soebrantas tersebut dibebaskan pada 

tahun 1981/1982 mulanya seluas 60 Ha dan diperluas pada tahun 2003-2006 

menjadi 80,50 Ha. Pada tahun 1995/1996 pembangunan fisik di lahan ini telah 

dimulai dan telah berhasil membangun gedung seluas 5.760 m2 untuk 7 lokal 

ruang kuliah. 

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UIN SUSKA Riau dan Peraturan Menteri Agama RI 

Nomor 56 Tahun 2006 tentang perubahan atas PMA RI No. 8 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Uin Suska Riau, maka UIN Suska Riau memiliki 8 

Fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Fakultas Syari’ah dan Ilmu 
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Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan 

Fakultas Pertanian dan Peternakan. 

 Sejak berdirinya IAIN Susqa sampai menjadi UIN Suska hingga sekarang 

ini telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Nama-Nama Pimpinan UIN SUSKA Riau 

 

No Nama Periode 

1 Prof. H. Ilyas Muh. Ali 1970-1975 

2 Drs. H.A. Moerad Oesman 1975-1979 

3 Drs. Soewarno Ahmady 1979-1987 

4 Drs. H. Yusuf Rahman, MA 1987-1996 

5 Prof. Dr. H. Amir Luthfi 1996-2000 

6 Prof. Dr. H. Amir Luthfi 2000-2005 

7 Prof. Dr. H. M. Nazir 2005-2010 

8 Prof. Dr. H. M. Nazir 2010-2014 

9 Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA 2014-2018 

9 Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag. M.Ag 2018-2022 

Sumber: Buku Panduan Akademik Tahun  2019 

4.2 Sejarah Beridirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

 Sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tidak dapat 

dipisahkan dari adanya keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN 

Sulthan Syarif Qasim melalui seminar Cendekiawan Muslim (1985), Seminar 

Budaya Kerja dalam perspektif Islam (1987), dan dialog utama Berta-

cendekiawan se-Provinsi Riau tiga tahun berturut-turut (1996,-1997,1998). 

 Seminar melahirkan rekomendasi agar IAIN SUSQA Pekanbaru membuka 

program studi baru atau program studi umum. Melalui keputusan Rapat Senat 

IAIN SUSQA tanggal 9 September 1998 dilaksanakanlah persiapan pembukaan 

jurusan/program studi secara bertahap. Pada tahun akademik 2002/2003 jurusan-

jurusan/program studi umum di atas ditingkatkanlah menjadi fakultas yang berdiri 
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sendiri. Kemudian berdirilah Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan yang terakhir berdirilah Fakultas 

Pertanian dan Peternakan. 

 Sejak berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (2003 s/d sekarang), 

Fakultas mengalami pergantian pucuk pimpinan, yaitu pergantian dari Drs. H. M. 

Djamil Lunin, Ak (Alm) yang meninggal pada tahun 2007 kepada Dr. Kirmizi, 

MBA, Ak. Lalu Pengganti Antar Waktu oleh Drs. Azwar Harahap, M. Si. Dan 

setelah itu digantikan oleh Dr. Mahendra Romus, SP Mec hingga saat ini. Dan 

sekarang diganti oleh Dr. Drs. H. Muh. Said, HM., M.Ag. MM. 

 Penerimaan mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial telah 

dimulai sejak tahun 1998/1999 ketika masih berbentuk jurusan Manajemen dan 

Manajemen Perusahaan statusnya ditingkatkan menjadi fakultas Ekonomi dengan 

jurusan Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Perusahaan 

Diploma III. Beradasarkan Peraturan Menteri Agama Rapublik Indonesia No. 56 

Tahun 2006 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 2005 tentang organisasi dan tats keda UIN SUSQA Riau, 

maka Fakultas Ekonomi berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dan 

berdasarkan Dirjen Pendidikan Islam No DJ.1/426/2007 tanggal 01 november 

2007 tentang program studi pada PTAI untuk penambahan penyelenggaraan 

program studi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Yaitu: Administrasi 

Perpajakan (D-III), Akuntansi (D-III), dan Manajemen perusahaan (D-III). 

 Sejalan dengan kemajuan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

menyebabkan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk masuk ke fakultas 
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ini. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. 

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

 Suatu organisasi baik swasta maupun milik pemerintahan pastilah 

memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan organisasi tersebut. Begitu pula 

dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. Tugas pokok dan 

fungsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Bagian Tata Usaha  

Tabel 4.2 Tugas Kepala Bagian Tata Usaha 

No Tugas 

1 
Membantu Dekan dalam memimpin pelaksaanaan tugas Bagian 

Tata Usaha 

2 Menyusun Rencana dan program kerja 

3 Menyusun konsep rencana dan program fakultas. 

4 
Mengontrol pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

5 Mengontrol pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni. 

6 
Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, dan kerumahtanggan. 

7 Mengontrol pelaksanaan kearsipan surat menyurat, dan statistik. 

8 Mengontrol pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. 

9 
Mengontrol pelaksanaan penilaian prestasi kerja serta penyusunan 

laporan. 

10 Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas.  

11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Sumber : repository.uin-suska.ac.id 
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2. Kepala Subbagian Akademik 

Tabel 4.3 Tugas Kepala Subagian Akademik 

No Tugas 

1 
Memimpin palaksanaan tugas bagian akademik dan 

kemahasiswaan. 

2 
Menyiapkan bahan penyusun konsep rencana program akademik 

dan kemahasiswaan. 

3 
Melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat. 

4 
Menyiapkan administrasi diskusi ilmiah dosen seminar proposal 

mahasiswa 

5 
Melakukan persiapan dan pelaksanaan ujian serta permintaan 

ijazah  

6 Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni. 

7 Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas. 

8 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

Sumber : repository.uin-suska.ac.id 

 

 



 

 

Bagan Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

Gambar 4.1Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman 

perpajakan, fasilitas belajar, dan hasil belajar pada mahasiswa akuntansi 

perpajakan UIN Suska Riau. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di 

uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. 

Nilai signifikannya sebesar 0,031 yang lebih rendah dari α 0,05 dan 

memiliki nilai thitung sebesar 2,251 lebih besar dari nilai ttabel yang sebesar 

2,028. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman 

perpajakan yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi perpajakan akan 

mempengaruhi dan meningkatkan nilai belajar mahasiswa. 

2. Fasilitas belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Fasilitas 

belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dengan nilai 

signifikannya sebesar 0,002 yang lebih rendah dari α 0,05 dan memiliki 

nilai thitung sebesar 3,318 lebih besar dari nilai ttabel yang sebesar 2,028. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi fasilitas belajar yang didapat 

oleh mahasiswa akuntansi perpajakan akan mempengaruhi dan 

meningkatkan nilai belajar mahasiswa. 

3. Motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. nilai 

signifikannya sebesar 0,011 yang lebih rendah dari α 0,05 dan memiliki 

nilai thitung sebesar 2,680 lebih besar dari nilai ttabel yang sebesar 2,028. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki 
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oleh mahasiswa akuntansi perpajakan akan mempengaruhi dan 

meningkatkan nilai belajar mahasiswa. 

4. Pemahaman Perpajakan, Fasilitas Belajar, dan Motivasi Belajar 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap Hasil Belajar. Nilai R Square 

berarti variasi variabel pemahaman perpajakan, Fasilitas Belajar dan 

Motivasi Belajar dapat menjelaskan variabel hasil belajar pada mahasiswa 

di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau sebesar 55,1% dan sisanya 44,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya: 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi semua 

universitas yang ada di Pekanbaru atau Provinsi Riau, hal ini dikarenakan 

pada penelitian ini hanya menjadikan satu universitas yang dijadikan objek 

penelitian. 

2. Disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah 

variabel yang dapat mempengaruhi hasil belajar, hal ini didasari 

dikarenakan nilai determinasi pada penelitian ini sebesar 55,1% yang 

artinya sebesar nilai tersebutlah variabel independen yang digunakan dapat 

menjelaskan variasi variabel hasil belajar. Masih ada tersisa 44,9% faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, seperti gaya belajar, 

dukungan orang terdekat, dll. 
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

JURUSAN AKUNTANSI 

Kuesioner Penelitian  

KATA PENGANTAR 

Yth. Para Responden. 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang saya 

lakukan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, maka saya melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Pemahaman Perpajakan, Fasilitas Belajar, Motivasi Belajar terhadap Hasil 

Belajar Pada Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi 

Konsentrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)”. 

 Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden. Untuk itu, saya mengharapkan 

kesediaan mahasiswa/I sekalian untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang 

akan dipergunakan dalam penelitian. Atas ketersediaan dan kerja samanya, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

Pekanbaru, Februari 2020 

       Peneliti, 

 

Muna Melati Sukma 

  



 

 

ANGKET PENELITIAN 

Petunjuk pengisian 

1. Isilah identitas anda pada lembar yang tersedia. Anda tidak perlu 

cemas, karena identitas dan jawaban anda dijamin kerahasiaanya. 

2. Pilih dan centang (√ ) salah satu dari beberapa alternative jawaban 

yang dianggap benar dan sesuai apa yang Bapak/ibu ketahui. 

3. Keterangan : 

a. SS  : Sangat Setuju 

b. S  : Setuju 

c. CS  : Cukup Setuju 

d. TS  : Tidak Setuju 

e. STS : Sangat Tidak Setuju 

Identitas Responden 

Nama  : 

Nim  :  

Jenis Kelamin : 

 

 



 

 

A. Variabel Pemahaman Pajak (X1) 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S CS TS STS 

1 Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus saya 

bayar 

     

2 Saya memahami cara memperhitungkan pajak 

penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajak 

sesuai undang-undang. 

     

3 Saya memahami batas waktu pembayaran pajak.      

4 Yang menjadi objek pajak menurut undang-undang 

pajak penghasilan adalah penghasilan yang 

diperoleh wajib pajak. 

     

5 Jika perusahaan melaksanakan pembukuan maka 

sekurang-kurangnya berisikan tentang harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta 

penjualan dan pembelian. Sehingga dapat dihitung 

pajak pajak terutang. 

     

6 Memberikan informasi yang benar dan lengkap 

tentang penghasilan adalah tindakan yang sangat 

penting untuk mengenakan jumlah pajak yang adil 

dan wajar sesuai kemampuan kemampuan 

perusahaan. 

     

7 Seandainya perusahaan menerima kembali pajak 

yang telah dibebankan sebagai biaya maka akan di 

catat sebagai pajak penghasilan yang akan 

dikenakan pajak. 

     

8 Saya memahami batas waktu pembayaran pajak.      

9 Saya memahami sanksi atas keterlambatan 

pembayaran pajak. 

     

Sumber : Skripsi Trias Maya Sari (2015) dan Choiriyatuz Zahidah (2010) 

 

B. Fasilitas Belajar (X2) 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S CS TS STS 

1 
Saya merasa bahwa gedung fakultas sudah cukup 

bagus. 

     

2 
Meja dan kursi di ruang kelas saya dalam keadaan 

rusak. 

     

3 

Diruang kelas saya tersedia kipas angin/pendingin 

ruangan ketika pada cuaca panas masih nyaman 

belajar. 

     

4 
Dalam menerangkan pelajaran, dosen menggunakan 

alat bantu proyektor LCD. 

     

5 
Dalam menerangkan materi, dosen menggunakan 

media power point. 

     



 

 

6 
Saya memanfaatkan jaringan Wifi kampus untuk 

mempermudah proses belajar 

     

7 
Buku yang menunjang pelajaran perpajakan 

diperpustakaan jumlahnya belum memadai 

     

8 
Buku perpajakan yang ada diperpustakaan dapat 

dipinjam oleh mahasiswa. 

     

9 
Saya merasa buku perpajakan di perpustakaan sudah 

lengkap 

     

Sumber : Skripsi Meita Satri Prihatin (2017) 

 

C. Motivasi Belajar (X3) 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S CS TS STS 

1 
Saya akan bertanya kepada dosen, jika materi yang 

disampaikan belum saya pahami. 

     

2 

Saya berusaha menggunakan buku-buku penunjang 

selain buku teks apabila mengalami kesulitan dalam 

dalam memahami. 

     

3 
Saya mengerjakan ulangan dengan usaha sendiri 

tanpa menyontek kepada teman. 

     

4 
Saya menjawab pertanyaan persentase dengan usaha 

sendiri. 

     

5 
Metode pembelajaran yang digunakan dosen 

menarik 

     

6 
Suasana belajar perpajakan dikelas menarik untuk di 

ikuti. 

     

7 

Walaupun sulit menerima penjelasan yang diberikan 

dosen , saya tetap berusaha agar bisa mendapat nilai 

yang bagus. 

     

8 
Bagi saya, keberhasilan dalam berprestasi 

merupakan hal yang utama 

     

9 
Bila saya mengalami kesulitan, saya berusaha 

bertanya pada orang yang lebih tahu. 

     

Sumber : Skripsi Endah Widiarti (2018) dan Nani Listiana (2013). 

 

D. Hasil Belajar (Y) 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S CS TS STS 

1 
Saya percaya dengan mempelajari perpajakan 

pengetahuan saya bertambah 

     

2 
Dengan belajar perpajakan secara berkelompok 

dapat lebih mudah menguasai pelajaran lebih cepat 

     

3 Pelajaran yang cepat saya kuasai adalah perpajakan      

4 
Dengan pemahaman konsep saya lebih paham akan 

belajar perpajakan 

     



 

 

5 
Saya ragu dan malu menanyakan jika saya tidak 

paham akan pelajaran perpajakan 

     

6 
Saya akan bertanya jika ada pelajaran perpajakan 

yang tidak saya mengerti 

     

7 

Meskipun dosen tidak masuk mengajar, saya 

memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar dengan 

bertanya jawab dengan teman sekelas. 

     

8 
Saya mengerjakan soal tugas yang diberikan oleh 

dosen mengharapkan nilai yang baik. 

     

9 
Saya merespon dengan baik setiap kegiatan 

pembelajaran perpajakan yang saya ikuti. 

     

Sumber : Skripsi Muklisin (2016) 

  



 

 

TABULASI DATA SKOR VARIABEL PEMAHAMAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN 

No Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 Total 

1 Amalia 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

2 Aprilia Mutiara 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32 

3 Ameliandita  5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 

4 Bella Novelita 3 3 3 3 4 4 4 4 5 33 

5 Dinda Feilda Veralda 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32 

6 Dita Miranti 5 5 4 4 4 5 5 4 4 40 

7 Doni Aryanto 4 4 5 5 5 5 5 4 4 41 

8 Dya Septy Ayu Alfiany 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 

9 Eka Nur Safitri 4 4 4 5 5 5 5 4 4 40 

10 Dhini Alya Septianingsih 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

11 Dini Hanifah Putri 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 

12 Iis Sudarsih 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

13 Jufri Zarli 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 

14 Jusmianti Safitri 4 4 4 4 5 5 5 4 4 39 

15 Miftahus Silmi 4 4 5 4 4 4 4 5 4 38 

16 Moh. Ferdi S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

17 Nadhira Safani Fuada 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

18 Nirdan Purnama 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 

19 Nur Afni 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 

20 Khadija Nur Eka Oktaviani 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33 

21 Nurhalizah Arfa 5 4 4 4 5 4 4 5 4 39 

22 Radiani Eka Putri 5 4 4 4 4 3 3 3 4 34 

23 Raiza Hanifah 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

24 Ridha Rahmadani 4 4 4 5 4 5 5 5 4 40 

25 Syafira Yasmin 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

26 Khadija Nur Eka Oktaviani 5 5 4 4 4 4 5 4 5 40 

27 T. Muhammad Rizki 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 

28 Robi Citra 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 

29 Suci Oktavia 4 4 3 3 3 3 4 4 3 31 

30 Susi Wulandari 4 5 5 4 4 4 4 5 4 39 

31 Tasya Rima Kusmilda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

32 Tika Permata Sari 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 

33 Fika Aftah Auddina 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 

34 Yuda Herlangga 3 3 3 3 3 4 4 5 5 33 

35 Yuke Thaliya Shandra 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 

36 Yuli Hikma 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

37 Maimunnah 4 4 5 5 5 5 5 4 4 41 

38 Muhammad Rafi  3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

39 Nihayatuz Zain 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32 

40 Nurfazlin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 



 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

VARIABEL PEMAHAMAN PERPAJAKAN 

 
Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total 

P1 Pearson 

Correlation 

1 .902** .703** .651** .586** .486** .460** .385* .437** .775** 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .001 .003 .014 .005 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P2 Pearson 

Correlation 

.902** 1 .795** .695** .586** .580** .558** .484** .491** .841** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .002 .001 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P3 Pearson 

Correlation 

.703** .795** 1 .775** .678** .627** .519** .452** .412** .829** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 
 

.000 .000 .000 .001 .003 .008 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P4 Pearson 

Correlation 

.651** .695** .775** 1 .832** .791** .606** .444** .394* .863** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .004 .012 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P5 Pearson 

Correlation 

.586** .586** .678** .832** 1 .825** .679** .463** .512** .856** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .003 .001 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P6 Pearson 

Correlation 

.486** .580** .627** .791** .825** 1 .814** .509** .520** .854** 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .001 .001 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P7 Pearson 

Correlation 

.460** .558** .519** .606** .679** .814** 1 .633** .652** .815** 

Sig. (2-

tailed) 

.003 .000 .001 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P8 Pearson 

Correlation 

.385* .484** .452** .444** .463** .509** .633** 1 .764** .700** 

Sig. (2-

tailed) 

.014 .002 .003 .004 .003 .001 .000 
 

.000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P9 Pearson 

Correlation 

.437** .491** .412** .394* .512** .520** .652** .764** 1 .704** 

Sig. (2-

tailed) 

.005 .001 .008 .012 .001 .001 .000 .000 
 

.000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Total Pearson 

Correlation 

.775** .841** .829** .863** .856** .854** .815** .700** .704** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.932 9 

 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

VARIABEL FASILITAS BELAJAR 

 
Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total 

P1 Pearson 

Correlation 

1 .865** .684** .522** .510** .551** .362* .407** .285 .694** 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 .000 .001 .001 .000 .022 .009 .074 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P2 Pearson 

Correlation 

.865** 1 .737** .540** .464** .575** .405** .359* .255 .694** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.000 .000 .003 .000 .010 .023 .113 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P3 Pearson 

Correlation 

.684** .737** 1 .650** .639** .564** .506** .532** .440** .788** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 
 

.000 .000 .000 .001 .000 .005 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P4 Pearson 

Correlation 

.522** .540** .650** 1 .843** .840** .701** .668** .612** .882** 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P5 Pearson 

Correlation 

.510** .464** .639** .843** 1 .803** .678** .654** .578** .852** 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .003 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P6 Pearson 

Correlation 

.551** .575** .564** .840** .803** 1 .712** .680** .528** .859** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P7 Pearson 

Correlation 

.362* .405** .506** .701** .678** .712** 1 .789** .755** .833** 

Sig. (2-

tailed) 

.022 .010 .001 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 



 

 

P8 Pearson 

Correlation 

.407** .359* .532** .668** .654** .680** .789** 1 .812** .838** 

Sig. (2-

tailed) 

.009 .023 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P9 Pearson 

Correlation 

.285 .255 .440** .612** .578** .528** .755** .812** 1 .762** 

Sig. (2-

tailed) 

.074 .113 .005 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Total Pearson 

Correlation 

.694** .694** .788** .882** .852** .859** .833** .838** .762** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.927 9 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

VARIABEL MOTIVAS BELAJAR 

 
Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total 

P1 Pearson 

Correlation 

1 .898** .571** .577** .533** .553** .388* .420** .476** .741** 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .013 .007 .002 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P2 Pearson 

Correlation 

.898** 1 .751** .764** .530** .573** .406** .580** .580** .834** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .009 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P3 Pearson 

Correlation 

.571** .751** 1 .915** .495** .490** .392* .646** .596** .812** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 
 

.000 .001 .001 .012 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P4 Pearson 

Correlation 

.577** .764** .915** 1 .620** .611** .407** .722** .673** .871** 



 

 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 .009 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P5 Pearson 

Correlation 

.533** .530** .495** .620** 1 .676** .717** .562** .562** .795** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .001 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P6 Pearson 

Correlation 

.553** .573** .490** .611** .676** 1 .564** .756** .697** .811** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .001 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P7 Pearson 

Correlation 

.388* .406** .392* .407** .717** .564** 1 .573** .573** .698** 

Sig. (2-

tailed) 

.013 .009 .012 .009 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P8 Pearson 

Correlation 

.420** .580** .646** .722** .562** .756** .573** 1 .944** .851** 

Sig. (2-

tailed) 

.007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P9 Pearson 

Correlation 

.476** .580** .596** .673** .562** .697** .573** .944** 1 .836** 

Sig. (2-

tailed) 

.002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Total Pearson 

Correlation 

.741** .834** .812** .871** .795** .811** .698** .851** .836** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.931 9 

 

 

 

 



 

 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pemahaman 

Perpajakan 

40 27 45 36.82 5.349 

Fasilitas Belajar 40 27 45 36.63 5.559 

Motivasi Belajar 40 27 45 38.65 5.177 

Hasil Belajar 40 2.91 3.83 3.4000 .20872 

Valid N (listwise) 40     

 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .14037506 

Most Extreme Differences Absolute .117 

Positive .115 

Negative -.117 

Test Statistic .117 

Asymp. Sig. (2-tailed) .177 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  

2. Uji Heteroskedastisitas 

 



 

 

3. Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.579 .000   

Pemahaman Perpajakan 2.251 .031 .888 1.126 

Fasilitas Belajar 3.318 .002 .819 1.221 

Motivasi Belajar 2.680 .011 .859 1.164 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

 

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .740a .548 .510 .14611 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemahaman Perpajakan, 

Fasilitas Belajar 

b. Dependent Variable: Hasil Belajar 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .930 3 .310 14.530 .000b 

Residual .769 36 .021   

Total 1.699 39    

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemahaman Perpajakan, 

Fasilitas Belajar 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.945 .227  8.579 .000 

Pemahaman 

Perpajakan 

.010 .005 .268 2.251 .031 

Fasilitas Belajar .015 .005 .411 3.318 .002 

Motivasi Belajar .013 .005 .324 2.680 .011 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 
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