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00312001-NOFRI PONCO WIBOWO
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TEHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PENGANGGURAN DAN

; Pembimbing : MAHMUDI, SE, M.SI, AKKEMISKINAN
Abstrak : Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang pengaruh  kinerja keuangan

terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan alat
analisis yaitu  SEM. Penelitian ini menemukan bahwa  Rasio likuiditas berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi rasio likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap pengangguran dan  kemiskinan. Rasio solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan rasio solvabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap pengangguran tetapi rasio solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kemiskinan. Rasio leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan rasio leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran dan
kemisiknan. Rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan rasio aktivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran.
Tetapi rasio aktivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Rasio kemandirian
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi rasio kemandirian
beprngaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan
ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Tetapi pertumbuhan
ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
Katakunci: Kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, Jawa Timur.

00312317-HERMAN
PENGARUH TIGA LABA AKUNTANSI TERHADAP ASIMETRI INFORMASI (SPREAD)PADA

; Pembimbing : RENI YENDRAWATI, DRA, M.SIPERUSAHAAN MANUFAKTUR
Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui  pengaruh  tiga  laba akuntansi yakni laba kotor, laba

operasi dan laba bersih terhadap asimetri informasi (spread).  Tipe penelitian termasuk pendekatan
eksplanatory  yaitu tingkat eksplanasi (level of explanation)  adalah tingkat penjelasan.  Objek
penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
dengan sampel penelitian berjumlah 30 perusahaan.
Hasil pengujian yang telah dilakukan melalui  multiple R  telah membuktikan bahwa  tiga angka laba
akuntansi yang terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih berpengaruh dalam mengurangi
asimetri informasi sebesar 94,5%, selain itu ketiga angka laba yang digunakan dalam penelitian mampu
menjelaskan asimetri informasi sebesar 89,3% dan sisanya sebesar 10,7% dipengaruhi oleh faktor lain
berupa publikasi laporan keuangan yang lain atau pengumuman deviden.
Secara statistik  penelitian ini  menunjukkan  terdapat pengaruh yang signifikan,  pengaruh faktor  laba
kotor, laba operasi  dan  laba bersih  secara simultan  terhadap  asimetri informasi  (spread).  Hipotesis
pertama (H1)  yang menyatakan  laba kotor  akuntansi berpengaruh signifikan terhadap asimetri
informasi (spread), hipotesis kedua (H2) yang menyatakan laba operasi akuntansi berpengaruh
signifikan terhadap asimetri informasi  (spread),  hipotesis  ketiga (H3) yang menyatakan  laba bersih
akuntansi berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi (spread) berhasil didukung.
Kata kunci : laba bersih, laba kotor, laba operasi, asimetri informasi dan spread
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00312319-M HUSSEIN ADHITYA
REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENAIKAN

; Pembimbing : RENI YENDRAWATI, DRA, M.SIBBM 24 MEI 2008 (STUDI KASUS PADA LQ-45)
Abstrak : Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peristiwa pengumuman kenaikan BBM oleh

pemerintah 24 Mei 2008 menghasilkan perbedaan return  bagi investor, Terdapat perbedaan rata-rata
abnormal  return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kenaikan BBM 24 Mei 2008 dan
Terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah terjadinya
pengumuman kenaikan BBM 24 Mei 2008. Sampel penelitian 45 perusahaan LQ 45. Analsiis data
menggunakan uji beda atau uji t (paired sampel).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan return saham sebelum dan setelah kebijakan
pemerintah dalam menaikkan BBM atau pengumuman kenaikan BBM oleh pemerintah menghasilkan
perbedaan return bagi investor, pada umumnya terdapat  abnormal return negatif pada hari-hari
sebelum  ex date,  saat  ex date,  dan setelah  ex date. Hanya pada hari t = -4,-3,  0,+1,+3,+4 dan t = +5
terdapat  abnormal return  yg positif. Alasan yang menyebabkan munculnya reaksi pasar yang positif
terhadap adanya kenaikan BBM pada saat t = -1, -2, -5, 3, 4 dan 5 hasilnya menunjukkan bahwa tidak
ada perbedaan rata-rata  abnormal  return  sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kenaikan
BBM 24 Mei 2008 dan tidak terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan
sesudah terjadinya pengumuman kenaikan BBM 24 Mei 2008.
Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis pertama diterima sedangkan hipotesis dua
dan tiga ditolak.
Kata kunci : Return, Abnormal return dan saham

01312194-LARAS CEMPAKA SOEJATIN
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE TIMELINESS OF FINANCIAL STATEMENT (EMPIRICAL

; Pembimbing :STUDY OF COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 2004-2007)
ARIEF BACHTIAR , DRS, MSA, AK
Abstrak : Soejatin, Laras Cempaka (2011). “Analysis of Factors Affecting the Timeliness of Financial Statement”.

Yogyakarta, Faculty of Economics. Islamic University of Indonesia.   This research has a purpose to
provide empirical evident about factors that affecting the timeliness of financial statement. The
examined factors on this research are profitability, liquidity, solvability, financial leverage, company’s
size, company’s age, shareholders’ dispersion, and reputation of certified public accountant (CPA).
The samples consist of 124 companies listed in Indonesia Stock Exchange for period 2004 until 2007 by
using purposive sampling method. The statistic method used to test on the research hypothesis is
logistic  regression. Result of this research at level significance 5%, variable profitability, liquidity,
shareholders’ dispersion, and reputation of CPA have an effect to the timeliness of financial statement.
While variable of solvability financial leverage, company’s size, company’s age have no effect to the
timeliness of financial statement.
Keywords: Timeliness, Financial Statement, Financial Ratios, Bapepam Decision
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01312306-DEWI IRMAWATI
PERSEPSI AKUNTAN, MAHASISWA AKUNTANSI, DAN KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI

; Pembimbing :DIPANDANG DARI SEGI GENDER TERHADAP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI
ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi pada etika bisnis dan etika profesi antara

akuntan, mahasiswa akuntansi dan karyawan bagian akuntansi di Yogyakarta.
Populasi yang digunakan adalah akuntan, mahasiswa akuntansi dan karyawan bagian akuntasi di
Yogyakarta. Sampel yang diambil berjumlah 90 responden dari seluruh populasi. Data dikumpulkan
dengan menggunakan kuesioner. Validitas data diuji dengan korelasi Pearson Product Moment.
Reliabilitas data diuji dengan Cronbach's Alpha. Uji analisis data menggunakan Independent Sample t
Test. Normalitas data diuji dengan  menggunakan One Sample Kolmogorof Smirnov Test.
Hasil pengujian hipotesis pada etika bisnis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang
signifikan antara mahasiswa akuntansi dengan mahasiswi akuntansi, dan karyawan bagian akuntasi
pria dengan karyawan bagian akuntansi wanita terhadap etika bisnis, dan antara akuntan pria dengan
akuntan wanita tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap etika bisnis. Hasil
pengujian hipotesis pada etika profesi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang
signifikan antara akuntan pria dengan akuntan wanita, mahasiswa akuntansi dengan mahasiswi
akuntansi, dan karyawan bagian akuntasi pria dengan karyawan bagian akuntansi wanita terhadap
etika profesi.
Kata kunci : Etika Bisnis, Etika Profesi, Akuntan, Mahasiswa Akuntansi, Karyawan Bagian Akuntansi,
Gender.

02312108-TIARA MOUTIQ
PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, NET ORGANIZATIONAL CAPITAL DAN RISIKO PASAR

; Pembimbing : NOOR ENDAH CAHYAWATI, SE., M.SI., Ak.TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  insider ownership,  net organizational capital  dan

risiko pasar,  market to book value,  size,  earning variability,   profitability, dan growth  terhadap
dividend payout ratio  (DPR). Dalam penelitian ini independen variabel dibagi menjadi dua jenis:  tiga
variabel independen sebagai variabel utama yaitu  insider ownership, net organizational capital dan
risiko pasar, dan lima variabel independen lainnya sebagai variabel pengontrol yaitu market to book
value, size, earning variability,  profitability, dan growth.
Insider ownership  dalam penelitian ini dihitung berdasarkan persentase jumlah kepemilikan saham
yang dimiliki oleh manajer. Net organizational capital dihitung berdasarkan selisih antara asset
dikurangi utang perusahaan.  Sementara risiko pasar dihitung berdasarkan beta koreksi (beta harian)
yang dijumlahkan dan dibagi berdasarkan jumlah hari dalam satu tahun.
Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder. Populasi dalam penelitian  ini adalah perusahaan
manufaktur  yang terdaftar  di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode tahun 2004-2006. Dengan tehnik
pengambilan sampel yaitu  purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan.
Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini  adalah bagaimana pengaruh insider
ownership,  net  organizational capital  dan risiko pasar terhadap  dividend payout ratio  (DPR).
Hipotesis dalam penelitian ini adalah berdasarkan  tiga variabel utama yaitu: (a) Terdapat pengaruh
negatif yang signifikan antara insider ownership dengan rasio pembayaran dividen;  (b)  Terdapat
pengaruh negatif yang  signifikan antara net organizational capital dengan rasio pembayaran dividen
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dan (c) Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara risiko pasar dengan rasio pembayaran
dividen. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis  ini dengan bantuan program
Eviews. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individu terhadap
variabel dependen, atau dapat juga untuk mengetahui apakah koefisien regresi untuk masing-masing
variabel independen bermakna atau tidak. Sedangkan Uji F digunakan untuk menguji pengaruh
variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
Kata kunci: Dividend Payout Ratio, Insider Ownership, Net Organizational Capital, Risiko Pasar.

03312032-DWI OKTAVIANI
PERLAKUAN AKUNTANSI PADA INDUSTRI OLAHRAGA, STUDI PADA SAO PAULO FUTEBOL CLUB

; Pembimbing : ARIEFARSENAL HOLDINGS PLC, DAN BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO .KGAA
BACHTIAR,DRS, MSA, AK
Abstrak : Perlakuan akuntansi pada suatu entitas diantaranya meliputi pengakuan pengukuran, dan pelaporan

pendapatan dan beban. Pengakuan meliputi apa yang akan dimasukkan dalam sebuah item atau akun,
dan kapan waktu pengakuannya. Pengukuran meliputi berapa jumlah yang diakui dan bagaimana
bentuk jurnal akuntansi atas transaksi terkait. Dan, pelaporan meliputi keputusan apakah sebuah
transaksi masuk dalam laporan neraca, laporan laba rugi, atau laporan lain dari seluruh laporan
keuangan yang disusun oleh suatu entitas. Perlakuan akuntansi pada entitas-entitas industri olahraga,
terutama pada klub sepakbola tidak akan berbeda jauh sebagaimana perlakuan akuntansi pada entitas
ekonomi secara umum. Perbedaan mendasar yang akan terlihat adalah porsi perlakuan akuntansi
untuk sumber daya manusia terkait aset utama klub sepakbola adalah pemain sepakbola itu sendiri.
Adapun seluruh pendapatan dan beban lain yang terjadi seperti penjualan tiket, baik penjualan tiket
langsung maupun penjualan tiket terusan, pendapatan dari hak siar televisi (broadcasting), penjualan
merchandise (retail, merchandising income, catering, licences), pendapatan dari sponsor dan iklan,
pendapatan hadiah, dan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari kegiatan investasi dan pendanaan,
serta beban-beban khas seperti depresiasi, amortisasi, dan penurunan nilai tetap, personnel expenses
(biaya yang terkait dengan staff), biaya operasi lain-lain, dan beban bunga dan beban keuangan
sejenisnya, akan diperlakukan dengan prinsip akuntansi yang sama sebagaimana perlakuan akuntansi
pada entit ekonomi dalam industri dagang dan jasa secara umum. Penelitian berikut menyajikan
perlakuan akuntansi pada industri olahraga, terutama pada tiga klub sepakbola yang berasal dari tiga
negara yang berbeda. Ketiga negara ini dipilih dengan dasar perbedaan sistem akuntansi yang berbeda
yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jauh mengenai perbedaan praktik akuntansi di
tiga negara dalam industri sepakbola. Kata kunci: pengakuan, pengukuran, pelaporan pendapatan dan
beban, perbedaan standar akuntansi.
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03312223-DEDY FARMANSYAH
PENGARUH EVA, ROA, ROE, DAN DER TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR

; Pembimbing : ABRIYANIYANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2008
PUSPANINGSIH, DRA., M.SI., AK.
Abstrak : Penelitian ini berjudul Pengaruh EVA, ROA, ROE, dan DER terhadap  Return Saham Perusahaan

Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008”.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruhEVA, ROA, ROE, dan DER terhadap
return  saham Perusahaan Manufaktur yang  Listing di Bursa Efek Indonesia. Metode analisa dalam
penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan EVA terhadap variabel Return. Artinya
jika EVA mengalami peningkatan, maka Return  juga akan mengalami peningkatan yang signifikan, ada
pengaruh signifikan ROA  terhadap variabel Return. Artinya jika ROA mengalami peningkatan, maka
Return  juga akan mengalami peningkatan yang signifikan, ada pengaruh signifikan ROE  terhadap
variabel Return. Artinya jika ROE mengalami peningkatan, maka Return  juga akan mengalami
peningkatan yang signifikan, dan tidak ada pengaruh signifikan DER  terhadap variabel Return. Artinya
jika DER mengalami peningkatan, maka Return akan tetap atau konstan.
Kata kunci : EVA, ROA, ROE, DER, dan Return Saham

03312233-AGUNG RAHMADHIYAN
PENGARUH FAKTOR INTERNET DAN EKSTERNAL PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY DAN

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E., M.BUSTIMELINESS
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap  audit

delay  dan  timeliness.  Dalam penelitian ini faktor internal yang dimaksud adalah profitabilitas,
solvabilitas, internal auditor dan size perusahaan. Sedangkan faktor eksternalnya  adalah  ukuran KAP.
Perusahaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada
Bursa Efek Indonesia, periode tahun 2005 - 2009. Pemilihan sampel menggunakan metode Purposive
Sampling. Data dianalisis dengan regresi liniear berganda.
Hasil  penelitian ini, secara parsial menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif  dan signifikan
terhadap  audit delay,  yang ditunjukkan  dengan  nilai t-hitung sebesar -2,195 dengan signifikansi
sebesar 0,004 (lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu sebesar 5%).  Internal audit
berpengaruh negatif dan  tidak signifikan terhadap  audit delay, yang ditunjukkan dengan nilai t-hitung
sebesar -1,021 dengan signifikansi sebesar 0,308 (lebih besar dari 5%). Sedangkan debt ratio, size
perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap audit delay, yang
ditunjukkan dengan nilai t-hitung masing-masing sebesar 1,918, 0,112, 0,092 dengan signifikansi
masing-masing sebesar 0,056, 0,911, 0,927 (lebih besar dari 5%). Sedangkan untuk  timeliness,
diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai t-hitung
sebesar -2,573 dengan signifikansi sebesar 0,01 (lebih kecil dari 5%). Debt ratio berpengaruh positif
dan signifikan, dengan nilai t-hitung sebesar 2,058 dan signifikansi sebesar 0,04 (lebih kecil dari 5%).
Internal audit berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai t-
hitung sebesar -0,6, signifikansi sebesar 0,549 (lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan).
Sedangkan untuk  size perusahaan dan ukuran KAP  berpengaruh positif dan  tidak  signifikan, yang
ditunjukkan dengan nilai t-hitung masing-masing sebesar 0,0071 dan 0,482 dengan signifikansi masing-
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masing sebesar 0,943 dan 0,63 (lebih besar dari 5%). Diperoleh nilai koefisien determinasi Adj R² =
0,042 pada  audit delay  dan R² = 0,034 pada timeliness.
Kata kunci: audit delay, timeliness, profitabilitas,  internal auditor, solvabilitas, size perusahaan, ukuran
kantor akuntan publik.

04312106-ANDAM JOVIAL FATH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI DAERAH ISTIMEWA

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E., M.BUSYOGYAKARTA
Abstrak : Salah satu rukun dari pembiayaan bagi hasil adalah nisbah bagi hasil. Penentuan nisbah bergantung

pada negosiasi dua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentikasi faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) di DIY. Penelitian ini mengambil sampel para pegawai BPRS yang ikut andil dalam
penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling
aksidental, dimana dari seluruh kuisioner yang disebar sejumlah 44 dapat kembali dan diolah sebagai
sampel. Pengujian dilakukan menggunakan software SPSS 17.0 for windows. Dari empat hipotesis yang
diujikan pada penelitian ini, dua terbukti signifikan mempengaruhi, yaitu perkiraan keuntungan usaha
mudharib dan bagi hasil yang diharapkan investor/deposan.
Keyword:pembiayaan mudharabah, nisbah bagi hasil, tingkat suku bunga perbankan konvensional,

perkiraan marjin keuntungan usaha, bagi hasil yang diharapkan investor/deposan, jangka waktu
pembiayaan

04312193-BERTIA ROTEN SETARIA
THE ROLE OF TRUST IN CUSTOMER ONLINE SHOPPING BEHAVIOUR: PERSPECTIVE OF

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E., M.BUSTECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
Abstrak : Nowadays,  Internet commerce starts to grow in Indonesia, the traditional Indonesian
retailer has started migrating online for providing ‘anywhere, anytime’ shopping facilities,  The
Internet represents an extremely efficient medium for accessing, organizing, and communicating
information (Peterson ET AL., 1997).
This research adopted the Technology Acceptance Model  (TAM) as the basis for the research
framework and conducted an empirical study to examine how trust affect consumer online shopping
behavior and the role of trust in the mechanism of online shopping. From the survey of 100
respondents in Indonesia, the researcher reveals that trust affect behavior positively through two
variables, attitude and intention. TAM has two variables, Perceived Usefulness (PU) and Perceived
Ease of Use (PEOU). This two variables measure users satifaction and the two variables of TAM affect
trust positively. From this result marketers should consider factors that could foster and develop
domain-specific quality and security for the consumers.
Keywords: Trust, TAM, perceived ease of use, perceived usefulness, behavior.
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04312411-SADHU HUTRI PRABOWO
PENGARUH PERSONAL MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK

; Pembimbing : RENI YENDRAWATI, DRA, M.SIMENGIKUTI PPAK
Abstrak : Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)  adalah pendidikan lanjutan pada pendidikan tinggi untuk

mendapatkan gelar profesi akuntan, yang harus dijalani setelah selesai menempuh pendidikan
program sarjana atau strata satu (S1) Ilmu Ekonomi pada Jurusan Akuntansi (Keputusan Mendiknas RI
No 179/U/2001). Pendidikan Profesi Akuntansi bertujuan menghasilkan  lulusan yang memiliki
keahlian di bidang akuntansi dan memberikan kompentensi keprofesiannya. Pendidikan Profesi
Akuntansi (PPAk) adalah pendidikan yang harus diikuti oleh semua lulusan jurusan akuntansi dari
semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ingin memperoleh gelar akuntan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi dari diri seseorang diantaranya motivasi
kualitas, karir, ekonomi, berprestasi, biaya pendidikan, serta lamanya pendidikan terhadap minat
untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk).
Penelitian ini mengambil sampel para mahasiswa jurusan akuntansi perguruan tinggi di Jakarta.
Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuesioner
yang tersebar sebanyak 200, yang dapat kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 178 sampel.
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat statistik SPSS.
Dari kajian yang telah dilakukan telah menghasilkan kesimpulan bahwa motivasi kualitas, motivasi
karir, motivasi ekonomi, motivasi berprestasi dan lamanya pendidikan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Hal ini dapat disebabkan
karena adanya dorongan dalam diri mahasiswa tersebut untuk meningkatkan kualitas diri dan
kemampuannya sehingga dapat  melaksanakan tugas dengan baik, mendapatkan jenis pekerjaan yang
diinginkan, memperoleh penghidupan yang layak, dan berprestasi di bidang yang ditekuni.
Kata kunci  : Personal motivasi, Minat Mahasiswa Akuntansi, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).

05312036-HARIKA WINARTA R
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN TERHADAP PENGGUNA INTERNET

; PembimbingBANKING DI KOTA SEMARANG(STUDY KASUS SEKTOR BANK DI KOTA SEMARANG)
: KESIT BAMBANG  PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstrak : Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pengguna internet

banking di kota Semarang” yang bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor apa saja yang
menentukan para nasabah bank dalam memberikan kepercayaannya dalam penggunaan Internet
banking di Kota Semarang.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking di kota
Semarang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner
yang tersebar sejumlah 150 dapat kembali dan diolah  sebanyak 136 sampel. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan program SPSS versi 16.0.
Dari empat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, Dua diantaranya tidak terbukti. Ini menunjukan
bhwa variabel communication dan social bond tidak memiliki pengrauh yang siginifikan tapi kedua
variabel ini tetap memilki pengaruh terhadap pengguna internet banking di kota Semarang.
Kata Kunci:  Kepercayaan/Trust, Internet Banking,
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05312079-RIAN SIGAP S
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN
KINERJA KEUANGAN(STUDI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC SEKTOR MANUFAKTUR YANG

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E., M.BUSTERDAFTAR DI BEI TAHUN(2005-2008)
Abstrak : The objective of this study is to example the influence of corporate governance mechanism, namely

institutional ownership, managerial ownership, presence of independent of director, size of director,
and audit commitee to earning management. This study also examines influence concequensies of
earning management to financial performance. This study takes sample from 39 companies in the
manufacturing sector at Jakarta Stock Exchange, which were published in  financial report from 2005-
2008. The method of analysis of this research used multi regression and single regression.
The result of this study show that (1) institutional ownership had negative significant  influence to
earnings management, (2) managerial ownership had negative significant influence to earnings
management, (3) presence of independent of director had negative significant influence to earnings
management, (4) size of director had negative significant influence to earnings management, (5) audit
committee had positive significant influence to earnings management, (6) earnings management had
positive significant influence to financial performance, (7) simultaneously of institutional ownership,
managerial ownership, presence of independent of director, size of director, and audit committee had
positive significant influence to earnings management.

05312105-DAVID KURNIAWAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

; Pembimbing : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AKINDONESIA (BEI) PERIODE 2006-2008 .
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, kepemilikan

publik, reputasi KAP, item-item luar biasa dan/atau kontinjensi, umur perusahaan terhadap ketepatan
waktu penyajian laporan keuangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling  yaitu perusahaan manufaktur yang berturut-turut dari tahun 2006 – 2008 dan
memiliki kelengkapan data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI periode 2006 hingga 2008, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria
sebanyak 100 perusahaan. Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan Analisis Regresi Linier
Logistic dengan menggunakan  level of significant sebesar 5 %.
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa  secara parsial hanya variabel likuiditas terbukti berpengaruh
positif terhadap  ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan Item-item Luar Biasa dan/atau Kontinjensi dan umur
perusahaan terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat ketepatan penyampaian laporan
keuangan, sedangkan variabel profitabilitas, kepemilikan publik dan KAP tidak terbukti berpengaruh
secara  signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
Kata kumci: Profitabilitas, Reputasi KAP, Item-Item Luar Biasa dan/atau Kontijensi, Umur Perusahaan
dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
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05312116-GIGIH ANANTO
THE EFFECT OF INFORMATION QUALITY, SYSTEM QUALITY, AND SERVICE QUALITY TOWARD

; Pembimbing :CUSTOMER SATISFACTION AND PURCHASE INTENTION IN ONLINE SHOPPING
MAHMUDI.,SE.MSI
Abstrak : Customer satisfaction and purchase intention in online shopping has been a central theme in e-

commerce research. Prior researches in this area have identified e-service quality dimensions that are
believed to impact potential customer satisfaction. This study examined the relationship between
information quality, system quality, and service quality in online shopping media toward customer
satisfaction which has positive relationship with purchase intention. The result or study indicates that
some of the qualities, concerning with customer satisfaction should be maximally given to raising the
customer intention to purchase in online stores. This study developed a research by Christy M.K.
Cheung and Matthew K.O. Lee (2005). Moreover, the results of this study provide a valuable reference
for managers of online shopping.
Keywords: E-Commerce, Information Quality, System Quality, Service Quality, Customer Satisfaction,
Purchase Intention.

05312120-YUDHI DWINANTO
PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PAJAK, DAN PENGETAHUAN

; Pembimbing :PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK.
RENI YENDRAWATI, DRA, M.SI., AK.
Abstrak : Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak dan

Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak” yang bertujuan
untuk menguji sejauh mana pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak dan
pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini
menggunakan sumber penelitian terdahulu dan mengambil sampel di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Penelitian ini mengambil sampel para Wajib Pajak yang sedang melaporkan pajaknya d KPP Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari
seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 150. Yang kembali dan dapat diolah sebanyak 137 sampel.
Pengujian dilakukan dengan uji validitas dan reabilitas serta hipotesis menggunakan SPSS versi 16.0.
Penelitian ini menguji empat hipotesis, dari keempat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua
terbukti.
Kata Kunci : Pajak, Wajib Pajak, Sanksi pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Pengetahuan
Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
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05312139-BION PRATEZAR HARDELAN
THE EFFECT OF E-SERVICE QUALITY DIMENSIONS ON CUSTOMER SATISFACTION AND

; Pembimbing : MAHMUDI, SE, M.SI, AKCUSTOMER LOYALTY IN ONLINE SHOPPING
Abstrak : Customer satisfaction and customer loyalty in online shopping has been a central theme in e-

commerce research. Prior researches in this area have identified e-service quality dimensions that are
believed to impact potential customer satisfaction and customer loyalty.
In this study, the relationship between e-services quality dimensions, customer satisfaction, and
customer  loyalty in the online shopping were examined. The result of this study provides good
support for the relationship between e-services quality with customers’ satisfaction. Moreover, the
latter in turn are significantly related to customer loyalty. The conclusion drawn from this study is that,
to be satisfied and then repeat purchasing in  the online store, a customer should be provided with
good services quality in the online store.
This study developed the instrument dimensions of e-service quality by combining the research from
Jun et al (2004), Lee & Lin (2005), P. Ponirin and Don Scott (2009). Moreover, the results of this study
provide a valuable reference for managers of online shopping.
Keywords: E-service, E-Services Quality, Customer Satisfaction, Customer Loyalty.

05312156-MANIK NAWA RETNO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA PRUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

; Pembimbing : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AKINDONESIA
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas, financial leverage, likuiditas, ukuran
perusahaan, kepemilikan publik, reputasi kantor akuntan publik, opini auditor, dan umur Perusahaan
sebagai variabel independen, sedangkan ketepatan waktu sebagai variabel dependen.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 111 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dalam periode 2005-
2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Indonesian
Capital Market Directory (ICMD), laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari www.idx.co.id .
Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang
digunakan adalah analisis regresi logistik pada tingkat signifikan 5%.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa likuiditas dan umur perusahaan, berpengaruh signifikan
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan profitabilitas, financial
leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, reputasi kantor akuntan publik, opini auditor tidak
berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Kata Kunci:  Ketepatan waktu, laporan keuangan, profitabilitas, financial leverage, likuiditas, ukuran

perusahaan, kepemilikan publik, reputasi Kantor Akuntan Publik, Opini Auditor, Umur Perusahaan.
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05312224-FAIQ ALAYDRUS
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN INSTANSI

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E.,PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
M.BUS
Abstrak : This thesis entitled Effect of Budget Goal Clarity on Local Government Budgetary Slack with

Organization Commitment. The problem formulations in this research are: 1) Is the appropriate
budget goal clarity on budget preparation will decreasing the budget clarity?, and 2) Is the
organization’s commitment effected the relation between the budget goal clarity with the local
government budgetary slack?
The purpose of this research were to reveal the empirical evidence of appropriate budget goal clarity
in budget preparation will decrease the budgetary slack or not, and to reveal empirical study is there
any relation between organization commitment with the budget goal clarity and budgetary slack of the
local government? This research was conducted in Yogyakarta, Indonesia. The stakeholders of this
research were: 1) the managers of the organization, 2) Local government, 3) DPRD as the maker of
budget. From the result of research it can be drawn conclusion that: 1) the budget clarity in the budget
preparation proven decreasing the slack, and 2) this research
proven the budget goal clarity and budgetary  slack of local government with the organization
commitment as moderation variable.

05312275-BETA NURDYAH PRATIWI
; Pembimbing :FACTORS INFLUENCING TRUST IN ONLINE INSTITUTION TRANSACTION

MAHMUDI, SE., MSI
Abstrak : This research is aimed to observe the  influence of website address, ability, benevolence, integrity,

reputation, competence and warranty to consumer trust in doing online transaction. This research
implements individual sample doing online transaction. The sampling technique implemented is
purposive sampling.
The data collection techniques by using  a questioner. The analysis technique implemented is double
linear resgression test. The result concludes that (1) Website variable (X1) has a significant influence to
consumer trust in doing online transaction, which is shown by P value of 0.041; (2) Ability variable (X2)
has a significant influence to consumer trust in doing online transaction, which is shown by P value of
0.44; (3) Benevolence variable (X3) has no significant influence to consumer trust in doing online
transaction, which is shown by P value of 1.059; (4) Integrity variable (X4) has no significant influence
to consumer trust in doing online transaction, which  is shown by P value of 0.880; (5) Variabel
reputation (X5) has no significant influence to consumer trust in  doing online transaction, which is
shown by P value of  0.245; (6) Competence variable (X6) has a significant influence to consumer trust
in doing online transaction, which is shown by P value of 0.000; (7) Warranty variable (X7) has
significant influence to consumer trust in doing online transaction, which is shown by P value of 0.000.
Key words: Website, Ability, Benevolence, Integrity, Reputation, Competence, Warranty, Trust
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05312315-TISA PRADITA
; Pembimbing : MUQODIM.,PENGARUH RASIO CAMEL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK

DRS., MBA, AK.
Abstrak : Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL

(Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity).
Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah
kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi kelangsungan
hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi
kemungkinan adanya potensi kebangkrutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
variabel CAR, NPL, ROA, NPM, BOPO, LDR, dan Cash Ratio terhadap kinerja keuangan pada bank.
Berdasarkan hasil penelitian pada 15 bank dengan tahun dasar 2005-2008 maka diperoleh kesimpulan
bahwa: CAMEL pada tahun 2005-2008 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan bank.
Sedangkan secara parsial hanya NPM dan ROA yang berpengaruh secara signifikan.

05312316-NURSANDYA PRAMAWATI
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM ( DAU ) TERHADAP UPAYA PAJAK DAERAH(STUDI PADA

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, SE,PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SE-SUMATRA)
M.BUS
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

terhadap Upaya Pajak Daerah. Sampel yang digunakan adalah data anggraran dan belanja pemerintah
daerah (APBD) serta laporan realisasinya di pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Sumatra. Alat
analisis yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU tidak
berpengaruh terhadap upaya pajak daerah. Dan hasil analisis ini tidak signifikan.
Kata kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Upaya Pajak Daerah

05312362-RENDY KARYA SAPUTRA
ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI SISTEM ERP PADA

; Pembimbing : ISTIPERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
RAHAYU, DRA., M.SI., AK.
Abstrak : Salah satu perkembangan sistem informasi yang membantu jalannya bisnis perusahaan adalah sistem

ERP. Sistem ERP dapat mendukung dan membantu operasional bisnis perusahaan, dengan konsep
merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, sehingga menjadikan operasional perusahaan
lebih efektif dan efisien.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi ERP dapat meningkatkan  kinerja perusahaan,
baik operasional hingga keuangan,  tetapi ada pula perusahaan yang mengalami kegagalan. Dari 422
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 15 perusahaan pengimplementasi sistem ERP
digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan-
perusahaan tersebut antara sebelum dan sesudah implementasi ERP dengan menggunakan rasio  Net
Profit Margin, Return On Total Asset, Inventory Turnover dan Asset Turnover.  Dengan alat analisis uji
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beda rata-rata  dua sampel yang berhubungan  paired samples t-test  dan wilcoxon test, hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan yang tidak signifikan terhadap  Net Profit
Margin  dan  Return On Total Asset  perusahaan dan, (2) terdapat perbedaan yang signifikan terhadap
Inventory Turnover  dan  Asset Turnover  perusahaan antara sebelum dan sesudah implementasi ERP
pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.
Kata Kunci: ERP, Kinerja Keuangan, Sebelum dan Sesudah Implementasi ERP, Bursa Efek Indonesia

05312394-RAKA AFIFUDDIN A
FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRUST (KEPERCAYAAN) PENGGUNA INTERNET

; Pembimbing : ABRIYANIDALAM SISTEM E-COMMERCE DI FORUM JUAL BELI KASKUS
PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Trust  (Kepercayaan) Pengguna Internet

Dalam Sistem  E-Commerce  Di Forum Jual Beli Kaskus”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-
faktor yang diperkirakan berpengaruh. Faktor-faktor yang tersebut antara lain: security (keamanan),
privacy (privasi), dan reputation (reputasi)
Populasi dari penelitian ini adalah  semua konsumen pengguna internet dalam sistem  e-commerce
pada situs-situs yang mengaplikasikan  e-commerce  di Indonesia. Hipotesis ini menguji apakah
security (keamanan),  privacy  (privasi), dan  reputation  (reputasi) mempengaruhi secara positif
terhadap  trust  pengguna internet dalam sistem   e-commerce  di Forum Jual Beli Kaskus. Model
analisis yang digunakan adalah model regresi berganda. Selain itu digunakan model uji asumsi klasik
untuk menghindari terjadinya  bias. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji F dan Uji t. Kesimpulan
yang didapatkan bahwa baik berdasarkan Uji t ataupun berdasarkan Uji F  menunjukkan bahwa secara
bersama-sama, variabel independen, yaitu  security (keamanan),  privacy  (privasi), dan  reputation
(reputasi)   mempunyai pengaruh positif terhadap trust pengguna internet dalam sistem  e-commerce
di Forum Jual Beli Kaskus.
Kata kunci: security, privacy, reputation, e-commerce

05312422-DESWILNA RIZKIANI
PENGARUH PENYAJIAN NERACA DERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP

; Pembimbing : KESITTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAMBANG PRAKOSA, DRS,M.SI
Abstrak : Penelitian ini meneliti pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap

transparansi dan akuntabilitas pelaporan  keuangan daerah. Transparansi merupakan suatu kebebasan
untuk mengakses aktivitas politik, ekonomi pemerintah  dan keputusan-keputusannya.  Taransparansi
memungkinkan semua stakeholder dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari
kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan pertanggungjwaban) periode yang lalu. Akuntabilitas
mengandung arti pertanggungjwaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas
pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya.
Dalam penelitian ini  mengambil sampel anggota dewan kota Jambi dan Masyarakat (Mahasiswa
ekonomi akuntansi Universitas Jambi) dengan menggunakan kuisioner yang kemudian dianalisis
menggunakan regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penyajian neraca daerah
berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal
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ini disebabkan karena laporan keuangan daerah akan mempunyai transparansi yang tinggi apabila
penyajian daerah dideskripsikan secara lengkap. Neraca daerah harus memberikan informasi secara
terintegrasi mengenai asset, utang dan ekuitas dana Pemda, memberikan informasi mengenai dampak
pelaksanaan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemda. Aksesibilitas
laporan keuangan berpengaruh  signifikan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah Kota Jambi.
Hal ini disebabkan karena transparansi laporan keuangan daerah akan terpenuhi apabila laporan
keuangan tersebut mempunyai aksesibilitas yang tinggi. Pengguna dapat mengkases laporam
keuangan melalui berbagai media, baik surat kabar, internet tanpa ada pembatas yang berarti. Dan
pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang abik dan mudahnya masyarakat mendapatkan
informasi tersebut dalam mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan daerah.

05312431-HEKI ARIYABUDIARTO
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN YANG
DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG

; Pembimbing : RENI YENDRAWATI, DRA, M.SI., AK.TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)
Abstrak : Penelitian ini menganalisis pengaruh pengukuran kinerja dengan metode EVA, dan Arus Kas Operasi

terhadap Return yang diterima oleh pemegang saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang aktif di perdagangan Bursa
Efek Indonesia dari tahun 2005-2008. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier
sederhana dengan menggunakan program SPSS 17.Penelitian ini menggunakan variabel dependen
Return, sedangkan variabel independennya adalah Economic Value Added (EVA) dan Arus kas
Operasi.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa EVA tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap Return, hanya Arus Kas Operasi yang menunjukan pengaruh yang signifikan.
Kata Kunci : Economic Value Added, Arus Kas Operasi, Return.

06312023-INDRA MAHARDIKA P.
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN
KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA

; Pembimbing : MAHMUDI, SE, M.SI, AKPERUSAHAAN MANUFAKTUR)
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai

perusahaan, interaksi antara prosentase kepemilikan manajerial dan Corporate Social Responsibility
terhadap nilai perusahaan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan populasinya adalah perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2008. Teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik purposive sampling dan diperoleh 24 perusahaan sebagai anggota sampel. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis regresi berganda.
Hasil dari penelitian ini adalah: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan, prosentase kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan sebagai variabel
moderating dalam hubungan antara Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan.
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, nilai perusahaan, kepemilikan manajerial.



INDEKS ABSTRAK TUGAS AKHIR AKUNTANSI BULAN JAN- APR 2011

PERPUSTAKAAN FE-UII Page 15

06312052-CAPELLA FERDIA A
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL(CSR  DISCLOSURE) PADA
PERUSAHAAN INDUSTRI(NON JASA/PERBANKAN)SETELAH PEMBERLAKUAN UU PT.NOMOR 40

; Pembimbing : PRIMANITA SETYONO, DRA, MBA.AKTAHUN 2007
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap

ppengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan perusahaan industri (non
jasa/perbankan) yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 dan 2009. variabel independen dalam
penelitian ini dintaranya adalah  Ukuran perusahaan, tingkat leverage, tingkat profitabilitas, tipe
industri dan status listing.
Sedangkan variabel dependennya diwakili oleh tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial
pada laporan tahunan dengan pemberian skor atas pengungkapan hal pertanggungjawaban sosial
yang terdapat pada laporan tahunan.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Objek
penelitian yang digunakan adalah 88 perusahaan industri (non jasa/perbankan) yang terdaftar di BEI.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh
sangat singnifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Secara terpisah, variabel
ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan status listing mempunyai pengaruh signifikan
terhadap pengungkapan. Sedangkan variabel tingkat leverge  tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan pertangungjawaban sosial.
Kata kunci: Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial, Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage, Tingkat
Profitabilitas, Tipe Industri, Status listing

06312092-PRASETYA EKA BUDIARTA
ANALISIS PENGARUH RASIO PROFITABILITAS LIKUIDITAS DAN RASIO LEVERAGE TERHADAP

; PembimbingKEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI
: MARFUAH, DRA., M.SI,AK

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan
dividen. Variabel yang diteliti adalah factor yang berasal dari internal perusahaan berupa rasio
profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage.
Model penelitian menggunakan regresi berganda. Perusahaan yang menjadi sempel pada tahun 2006
sebanyak 48 perusahaan, tahun 2007 se banyaj 38 perusahaan dan tahun 2008 sebanyak 29
perusahaan diperoleh dari Indonesia capital market directory dengan menggunakan metode purposive
sampling. Periode yang diteliti adalah antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
Analisi regresi dilakukan setelah data penelitian terbebas daru gejala –gejala asumsi klasik yaitu
multikolinerialitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas.
Hasil penelitian membuktikan bahwa dari ketiga variabel yang dipilih yaitu: rasio profitabilitas, rasio
likuiditas  berpengaruh positif terhadap dividen pay our ratio dan rasio leverege  berpengaruh negative
terhadap dividen pay out ratio.
kata kunci: factor- factor kebijakan dividen, dividen pay out ratio.
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06312106-GLADI ROSIDA
THE EFFECT OF PERSONAL INNOVATIVENESS IN THE DOMAIN OF INFORMATION TECHNOLOGY

; Pembimbing : HADRI KUSUMA, PROF. DR.,ON THE ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY
MBA
Abstrak : The objectives of this research are to identify whether Personal Innovativeness in the Domain of

Information Technology (PIIT) influences Use Behaviour, to examine whether PIIT influences Behaviour
Intention, to test whether Performance Expectancy influences Behavioural Intention, to examine
whether Effort Expectancy influences Behavioural Intention, to observe whether Social Influence
influences Behavioural Intention, to study whether Facilitating Condition influences Behavioural
Intention, to test whether User Involvement influences Behavioural Intention, to examine whether
User Involvement influences Use Behaviour, and to test whether Behavioural Intention influences Use
Behaviour. Data analysis of this research uses the statistical test approach as an analysis of
simultaneous equation of Structural Equation Model (SEM), and it is supported by software PLS
(Partial Least Square), especially Smart PLS Version 1.10. Parameter coefficient of PLS regression is
obtained from direct correlation between the variable predictor and criterion.
The results of statistical testing  can be concluded that (1) The relationship between PIIT to Use
Behaviour, Behavioural Intention to Use Behaviour and Social Influence to Behavioural Intention
support the hypothesis of this research.
It is based on statistical testing that result t statistic > t- table on that variables. (2) The relationship
between PIIT to Behavioural Intention, Performance Expectancy to Behavioural Intention, Effort
Expectancy to Behavioural Intention, Facilitating Condition to Behavioural Intention, User Involvement
to behavioural Intention and User Involvement to Use Behaviour do not support the hypothesis of this
research. It is based on statistical testing that the result of t statistic < t- table on that variables.
Keywords: Personal Innovativeness in the Domain of Information Technology (PIIT), Performance
Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Condition, User Involvement, Behavioural
Intention, Use Behaviour

06312125-GALIH INDRA SAPUTRA
PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILLTY

; Pembimbing :(CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh kinerja lingkungan dan pengaruh  Corporate

Social Responcibility  (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder dari laporan tahunan perusahaa manufaktur yang terdaftar di BEI
tahun 2006, 2007, 2008 dan telah mengikuti program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) pada tahun tersebut.
Sampel yang digunakan sebanyak 20 perusahaan. Metode statistik yang digunakan untuk penelitiaan
ini adalah model regresi linier berganda.Analisis data dan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan
software spss versi 17.
Hasil dari tes hipotesis pertama mengindikasikan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  Sementara itu untuk hipotesis kedua juga
mengindikasikan bahwa  Corporate Social Responcibility (CSR) memiliki pengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa secara statistic penelitian ini menunjukkan
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adanya dampak tidak langsung yang signifikan antara kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan
serta pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan.
Kata Kunci: Kinerja Lingkungan, partisipasi dalam PROPER, Pengungkapan Corporate Social
Responcibility (CSR), dan Kinerja Keuangan.

06312130-SISKA KUSUMA FEBRIYANTI
;ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PADA PD.BPR BKK KARANGMALANG SRAGEN

Pembimbing : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS.,MSI.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan dan menganalisa apakah  PD. BPR

BKK Karangmalang Sragen  telah memenuhi kriteria bank sehat yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, angket,
wawancara dan perpustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk
menilai tingkat kesehatan Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Likuiditas dan analisis
kualitatif untuk menilai tingkat kesehatan Manajemen.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat kesehatan pada PD. BPR BKK
Karangmalang Sragen  tahun 2006-2010  untuk komponen Capital, Management, Liquidity  cenderung
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk komponen Asset Quality  selalu stabil dari tahun
ke tahun dan Earning mengalami penurunan dari tahun 2006-2010. Adapun saran yang diberikan
yaitu, PD. BPR BKK Karangmalang Sragen harus lebih ketat dan selektif, dalam artian bahwa kredit
hanya diberikan kepada nasabah yang  benar-benar memegang teguh janjinya untuk melakukan
kewajiban membayar kembali dana berikut bunganya untuk mencegah adanya kemacetan kredit yang
selama ini sudah dapat diminimalisir.
Kata Kunci :  Capital, Asset Quality, Management, Earning,Liquidity. Tingkat Kesehatan Bank

06312134-FERRY APRILIYANTO H
ANALISIS PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIMENSI STRUKTURAL

; Pembimbing : MAHMUDI, SE, M.SI, AKTERHADAP KEPUASAN PENGGUNA AKHIR
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, dan
dimensi struktural terhadap kepuasan pengguna pada pengguna akhir.
Responden penelitian ini adalah tenaga administrasi tingkat fakultas dan rektorat universitas islam
indonesia yang menggunakan aplikasi komputer SAP untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari.
Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji hubungan antara pemanfaatan teknologi
informasi dengan menggunakan variabel kenakeragaman pemanfaatan dan  variabel tingkat
pemanfaatan, dan dimensi struktural dengan menggunakan variabel formalisasi dan variabel
sentralisasi terhadap kepuasan pengguna akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan
teknologi informasi dengan variabel keanekaragamn pemanfaatan tidak berpengaruh terhadap
kepuasan pengguna, sedangkan tingkat pemanfaatan berpengaruh terhadap  kepuasan pengguna.
Pada dimensi struktural baik itu variabel formalisasi maupun variabel sentralisasi, keduanya tidak
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.
Kata kunci: Pemanfaatan teknologi informasi, dimensi struktural, kepuasan pengguna akhir
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06312136-DEAVY ROSSHINTA
ANALISIS PERAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH DAN

; Pembimbing :PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2008
MUQODIM., DRS., MBA, AK.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Sleman, mengetahui besar potensi pajak penerangan jalan  untuk menunjang penerimaan pajak
daerah, mengetahui dukungan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
mengetahui korelasi antara pajak penerangan jalan dengan Pajak Daerah, dan mengetahui upaya-
upaya serta strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (instansi terkait) dalam
meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman yaitu
pada DPKKD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah) dan PLN Cabang Sleman. Data yang
digunakan adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman periode tahun
2006 – 2008. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis pertumbuhan, analisis potensi pajak
daerah, analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, analisis korelasi product
moment dan analsisi SWOT.
Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman periode
tahun 2006 – 2008 menunjukkan trend yang positif, dengan rata-rata pertumbuhan 22%, dengan
variasi pertumbuhan pada tahun 2006 sebesar 16,4%, tahun 2007 meningkat menjadi 33% dan tahun
2008 sebesar 16,6%. Besar potensi pajak penerangan jalan untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.33,09
milyar. Nilai potensi pajak penerangan jalan ini cukup besar, jika dibandingkan dengan penerimaan
pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 61,02 milyar, maka besarnya potensi
PPJ ini lebih dari 50% sebagai sumber pendapatan yang berasal dari pajak. Besarnya kontribusi pajak
daerah terhadap peningkatan PAD di kabupaten Sleman termasuk dalam kriteria yang baik, dengan
rata-rata kontribusi adalah sebesar 42,3%.  Tahun 2006 kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah
sebesar 41,9% (baik), pada tahun 2007 kontribusinya sebesar 41,7% dan tahun 2008 kontribusinya
adalah sebesar 43,4% (baik). Terdapat hubungan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak
daerah adalah sangat erat dengan koefisien korelasi sebesar 0,940, ini berarti keberadaan pajak
penerangan jalan sangat dibutuhkan dalam penerimaan pajak daerah.  Dari hasil analsisi SWOT
diketahui bahwa PLN Dan DPKKD berada pada sel 1 pada diagram SWOT-4K, yaitu berada pada sel
pertumbuhan (Growth) dengan  angka diatas rata-rata untuk sumbu vertikal  (peluang bisnis) sebesar
3,11, dan sumbu horisontal (kekuatan perusahaan ) sebesar 3,22. Hal ini berarti kekuatan yang ada
pada perusahaan jauh lebih besar dibandingkan kelemahan perusahaan, dan peluang bisnis yang ada
lebih tinggi dibandingkan ancaman bisnisnya.
Kata Kunci :  Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

06312147-SITTI OMAYAWATI
ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E., M.BUSLAPORAN AUDITOR
Abstrak : Penelitian ini berusaha untuk mengetahui hubungan antara profesionalisme auditor dan komite audit

sebagai variabel independen dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan auditor. Responden
penelitian ini adalah pada profesional dan yang memiliki komite audit yang bekerja di Kantor Akuntan
Publik di kota Yogyakarta baik sebagai auditor junior, senior, manajer, dan partner.
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Kuesioner yang digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian.
Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS  untuk mengetahui
apakah terdapat hubungan antara profesionalisme auditor dan komite audit dengan kualitas laporan
auditor.
Dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel profesionalisme auditor berhubungan
signifikan dan positif dengann variabel kualitas laporan audit serta variabel komite audit berhubungan
positif secara signifikan dengan variabel kualitas laporan auditor.
Masing-masing varibel profesional dan komite audit berhubungan secara signifikan dan positif dengan
variabel kualitas laporan audit. Hubungan  tersebut menunjukan bahwa semakin seorang auditor itu
memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi, memilki kesadaran yang tinggi bahwa profesi auditor
adalah profesi yang dipercaya masyarakat, memiliki sikap mental mandiri, memiliki keyakinan
terhadap kualitas diri dan rekan seprofesi yang sama-sama memahami pekerjaan pengauditan dan
memiliki relasi dengan sesama profesi yang luas akan dapat membuat kualitas laporan audit yang
akurat.
Key Word : Profesonalisme auditor, Komite audit, Kualitas Laporan Auditor

06312155-FERDIAN PUTRA PERDANA
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO SEBELUM DAN

; Pembimbing : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS,SESUDAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
M.SI
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten

Purworejo dalam membiayai keuangannya sebelum (periode 1997-2000) dan sesudah pelaksanaan
(periode 2001-2008) otonomi daerah. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahuinya adalah
analisis Tingkat Kemandirian  Daerah, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Celah Fiskal.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat  Kemandirian Keuangan Kabupaten Purworejo
sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 1997/1998-2000 sebesar 17,86 persen dan periode
pelaksanan otonomi daerah tahun 2001-2008 sebesar 9,66 persen. Dari hasil data tersebut baik
diperiode sebelum dan sesudah otonomi daerah masih menunjukkan tingkat kemandirian daerah
Kabupaten Purworejo masih rendah dan pola yang berlaku dihubungan keuangan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah masih pola instruktif.
Kebutuhan fiskal pada masa sebelum otonomi daerah rata-ratanya 138,52 persen lebih rendah
dibandingkan pada masa sesudah otonomi daerah yang rata-ratanya 222,27 persen. Kapasitas fiskal
pada masa sebelum otonomi daerah rata-ratanya 23,55 persen lebih tinggi dibandingkan pada masa
sesudah otonomi daerah yang rata-ratanya sebesar 22,08 persen. Celah fiskal Kabupaten Purworejo
masih sangat besar yaitu 157.  Jadi untuk menutupi kekurangan tersebut memang masih memerlukan
dana dari Pemerintah Pusat.
Kata kunci: Otonomi Daerah, Tingkat Kemandirian Daerah, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan
Celah Fiskal.
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06312179-RIENA AMALINA BAIDURI
ANALISIS PROFITABILITAS SEBELUM DAN SESUDAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT ICSA PADA PT

; Pembimbing : NENI MEIDAWATI, DRA,M.SI, AKTELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh sertifikasi ICSA terhadap
profitabilitas dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan
menggunakan metode komparatif
untuk membandingkan profitabilitas sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ICSA pada
perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder
berupa rasio-rasio keuangan yaitu  Return on Investment, Sales Growth, Gross Profit Margin, selama
tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah memperoleh sertifikat ICSA.
Hasil perhitungan validitas dan reabilitas dilakukan dengan program SPSS for windows 14.00. Dari hasil
pengujian  diperoleh bahwa:
1.  Hasil perbandingan pada rasio  Sales Growth  antara sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat
ICSA diperoleh probabilitas sebesar 0,079 yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05
(p>0,05). Dengan demikian H1  tidak diterima yang berarti tidak ada perbedaan tingkat profitabilitas
berdasarkan rasio Sales Growth antara sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat ICSA pada PT.
Telekomunikasi Indonesia, Tbk                2.  Nilai t hitung yang diperoleh dari hasil perhitungan uji
Paired Sample t test probabilitas sebesar 0,462 yang lebih besar daripada level 5%. Dengan demikian
H2  tidak diterima  yang berarti  tidak  ada perbedaan tingkat  profitabilitas perusahaan berdasarkan
rasio Gross Profit Margin  antara sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat ICSA pada PT.
Telekomunikasi Indonesia, Tbk
3.  Nilai perhitungan uji Paired Sample t test probabilitas sebesar 0,399 yang lebih besar daripada level
5%. Dengan demikian H3 tidak diterima yang berarti tidak ada perbedaan tingkat  profitabilitas
perusahaan  berdasarkan rasio  Return on Investment  antara sebelum dan sesudah mendapatkan
sertifikat ICSA pada  PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

06312191-RIGEL NURUL FATHAH
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEDTIDAKMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

; Pembimbing : KUMALAMENJALANKAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN
HADI, DR, M.SI, AK, CPA

Abstrak : Dalam kurun waktu pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah ternyata masih
sangat bergantung terhadap kucuran dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan. Berbagai
kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurangi seminimal
mungkin ketergantungannya pada pemerintah pusat dan bertekad untuk  mengupayakan kemandirian
daerah dengan menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan utama
penyelenggaraan otonomi daerah. Akan tetapi berbagai kebijakan dan tekad tersebut belum
mendatangkan hasil seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakmandirian Pemda Sleman dalam menjalankan otonomi
daerah selama periode 2004-2009 serta untuk menentukan ragam alternatif solusi yang kiranya  bisa
meminimalisasi munculnya faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data dengan melakukan survey
primer dan sekunder.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa  faktor penyebab ketidakmandirian Pemda selama ini adalah (1)
Pemborosan anggaran untuk belanja aparatur pemda (2) Pemborosan anggaran untuk pembuatan
Raperda Pajak dan Retribusi Daerah (3) Banyaknya Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah (4) Bupati
selaku Kepala Daerah belum bisa optimal dalam mendatangkan Investor untuk pemasukan di
daerahnya.
Solusi untuk pemecahan masalah antara  lain : (1) Perampingan SKPD di Kab. Sleman guna menghemat
anggaran belanja pegawai (2) Penggabungan Perda untuk menekan anggaran penyusunan Raperda
menjadi Perda (3) Meningkatkan frekuensi penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah (4)
Kepala daerah harus dapat menciptakan iklim yang kondusif serta tidak mempersulit proses perijinan
agar para investor tertarik untuk menanamkan investasi

06312229-NUGROHO DWI PRAKOSO
PENGARUH TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI DAN KEPERCAYAAN TEKNOLOGI SISTEM

; Pembimbing : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI.,INFORMASI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL
AK
Abstrak : Perkembangan teknologi sistem informasi dari tahun ke tahun  sekarang ini sangatlah pesat.

Pembaharuan-pembaharuan teknologi  sistem informasi  beserta inovasi-inovasinya  dituntut untuk
selalu  berubah ke arah yang lebih maju demi menghadapi persaingan globalisasi.
Pertukaran informasi melalui teknologi sistem  informasi yang dapat diakses dengan mudah,  seakan
tidak ada lagi jarak dan batas penghalang  lagi  untuk mendapatkan informasi dan memenangkan
persaingan.
Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi menjadi sangat penting dalam penggunaan
teknologi sistem informasi. Mahasiswa akan merasa yakin dalam penyelesaian  tugas  matakuliahnya
dan  tentu dengan harapan memperoleh hasil maksimal pula.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara  variabel
teknologi sistem informasi dan kepercayaan  teknologi sistem informasi terhadap kinerja individual.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan
menggunakan SPSS  17.0.  Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode random sampling
melalui kuesioner berjumlah 150 kuesioner. Respondennya meliputi mahasiswa  yang menggunakan
teknologi sistem informasi dalam mata kuliahnya pada  Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas
Teknologi Yogyakarta (UTY), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Ahmad Dahlan
(UAD) , Universitas Negri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi  sistem informasi  dan kepercayaan  teknologi sistem
informasi berpengaruh signifikan  terhadap kinerja individual dalam penyelesaian tugas mata
kuliahnya.
Kemudahan dalam penyelesaian tugas dengan adanya teknologi sistem informasi sangat terasa  di
kalangan mahasiswa.  Dengan adanya kemudahan tersebut, kinerja dari individual mahasiswanya
dalam penyelesaian tugasnya dapat meningkat dan dapat memperoleh hasil yang maksimal, efektif
dan efisien.  Tentu saja hal tersebut didukung dengan adanya kepercayaan untuk menggunakan
teknologi sistem informasi terlebih dahulu.  Tingginya  tingkat kepercayaan diharapkan adanya
peningkatan motivasi dari masing-masing  individu untuk meningkatkan kinerjanya dan menghasilkan
output yang baik.
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06312252-ANUGRAH TRI WIBOWO
ANALISIS PERBANDINGAN PORTOFOLIO OPTIMAL DARI SAHAM YANG TERMASUK DALAM LQ-45

; Pembimbing :DAN ADRI SAHAM YANG DIAMBIL SECARA ACAK YANG TERDAFTAR DI BEI
MUQODIM., DRS., MBA, AK.
Abstrak : Semua investor pasti ingin investasi yang dilakukannya mendapatkan return yang tinggi dan resiko

yang rendah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk portofolio yang optimal. Namun
membentuk portofolio yang optimal tidak mudah investor harus terlebih dahulu memilih saham-
saham apa saja yang dimasukkan untuk membentuk portofolio. Cara yang dipilih dapat dengan
random (acak) atau non random (tidak acak). Penelitian ini akan membandingkan kedua cara tersebut
dengan meneliti apakah ada perbedaan return dan resiko anatara kedua cara tersebut. Metode yang
digunakan untuk mendapatkan portofolio optimal peneliti menggunakan metode indeks tunggal.
Perusahaan yang diteliti adalah saham random (acak) diambil dari BEI tanpa memperhatikan
karakteristiknya sedangkan saham non random (tidak acak) diambil dari LQ-45 yang mayoritas
dibidang pertambangan. Sample yang digunakan diambil selama satu semester Januari –Juni tahun
2008. Selain itu data yang digunakan adalah data harian untuk mengolah data sehingga akan terlihat
saham-saham mana saja yang mempunyai konsisten dalam memperoleh return. Dengan adanya
penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah ada perbedaan return dan resiko antara saham yang
dipilih secara acak dengan saham yang dipilih secara tidak acak.
Dalam hasil penelitian ini ternyata return dan resiko saham antara saham yang diambil dari LQ-45 yang
mayoritas bergerak dibidang pertambangan dengan saham acak yang dimabil dari BEI tidak memiliki
perbedaan yang signifikan.
Hasil ini menunjukkan bahwa tidak selalu saham yang diambil secara acak memiliki return dibawah
saham yang diambil secara tidak acak seperti pada penelitian sebelumnya.

06312271-DESSY ANISA P
ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN EARNING DAN CASH FLOW TERHADAP DIVIDEN YANG

;DIBAYARKAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2005 - 2009
Pembimbing : NENI MEIDAWATI, DRA,M.SI, AK
Abstrak : Penelitian  ini tentang “Analisis Dampak Perubahan Earning dan Cash Flow Terhadap Dividen Yang

Dibayarkan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel perubahan earning
dan cash flow secara parsial terhadap variabel perubahan dividen. Jumlah populasi penelitian
sebanyak 337 perusahaan, yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2005-2009, karena
selama periode tersebut keadaan ekonomi negara Indonesia dalam taraf pemulihan setelah krisis
ekonomi. Sampel penelitian yang diambil sebanyak 36 perusahaan, dengan metode purposive
sampling.
Model analisis yang digunakan adalah model regresi berganda, selain itu digunakan model uji asumsi
klasik untuk menghindari terjadinya bias antara  lain uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji
heteroskedasitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan perhitungan uji T / uji parsial dan test of
goodness of fit / R2.
Hasil uji yang didapat dari perhitungan dengan bantuan SPSS 14.0 didapat bahwa tidak terjadi
multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedasitas. Hasil uji T
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didapat bahwa secara parsial variabel perubahan earning berpengaruh signifikan dan berpengaruh
positif terhadap variabel perubahan dividen, sedangkan variabel perubahan  cash flow  berpengaruh
signifikan dan berpengaruh positif terhadap variabel perubahan dividen.

06312282-JULIUS AFFANDI ZEGA
ANALISIS PENENTUAN KEY PERFORMANCE INDICATOR DALAM PERANCANGAN CORPORATE
DASHBOARD MENGGUNAKAN SAP CRYSTAL DESIGN (XCELCIUS 2008): STUDI KASUS

; Pembimbing : PRIMANITA SETYONO, DRA.,ORGANISASI KEJUARAAN DUNIA FORMULA 1
MBA., AK
Abstrak : Kejuaraan dunia balap mobil formula 1 merupakan salah satu olahraga paling bergengsi di dunia ini.

Penggemar olahraga formula 1 ini  telah tersebar diberbagai penjuru negara saat ini. Para penggemar
ini memiliki pembalap ataupun tim konstruktor idola masing-masing.
Para penggemar ingin mengetahui bagaimana kinerja maupun performa dari idola-idola mereka
tersebut, sejauh mana prestasi yang telah diperoleh idola mereka hingga saat ini dan selalu mengikuti
perkembangan yang ada di dunia olahraga  formula 1 ini.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penentukan Key Performance Indicator (KPI) apa saja yang
dapat ditampilkan untuk merepresentasikan performa  serta kinerja  dari kejuaraan dunia balap mobil
formula 1  selama 10 tahun terakhir (tahun  2001-2010)  dengan menggunakan program SAP Crystal
Dashboard Design (Xcelcius 2008).
Kata kunci: Formula 1, KPI, Dashboard, Xcelcius

06312284-EMALUSI YANTI
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

;MASYARAKAT(STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA
Pembimbing : KUMALA HADI, DR, M.SI, AK, CPA
Abstrak : Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Pasar Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

(Studi kasus Pasar Tradisional Kab. Sleman, Yogyakarta)”. Yang bertujuan untuk meneliti, Bagaimana
sistem pengelolaan pasar tradisional agar potensi ekonomi yang telah ada dipasar bisa berkembang
dengan baik dan bagaimana pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern (Supermarket).
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya
transaksi penjual dengan pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai,
los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
Sedangkan Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung
melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam
bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.
Penelitian ini mengambil sampel di pasar daerah/tradisional Kab. Sleman, Yogyakarta. Data diperoleh
dari DPKKD, Dinas Pasar Kab. Sleman Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
dengan analisis deskriptif.   Keberadaan pasar, khususnya yang tradisional, merupakan salah satu
indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Untuk mempertahankan
eksistensi dan meningkatkan potensi pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat kecil,
diperlukan sebuah model pengembangan pasar tradisional, dimana pemerintah berperan sebagai
pengatur pengelola dan pengembangan pasarnya. Strategi yang dapat digunakan untuk mengelola dan
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mengembangkan pasar tradisional yaitu dengan cara memberikan fasilitas sarana dan prasarana pasar
yang baik, pengelolaan retribusi pasar,  pengelolaan sistem manajemen pasarnya, pengaturan jarak
zoning minimal 1.200 meter antara pasar tradisional dengan pasar modern (Supermarket)  sesuai
dengan ketentuan peraturan yang telah berlaku,  pembinaan Sumber daya manusia/para pedagangnya
agar memberikan pelayanan dan kualitas barang dagangan yang baik dan berkualitas, sehingga pasar
tradisional dapat bersaing dengan pasar modern (Supermarket) dengan baik dan potensi ekonomi
yang telah ada dipasar tradisional dapat berkembang dengan baik.
Kata Kunci: Pasar Tradisional, Pasar Modern (Supermarket), Pengelolaan Pasar, Retribusi pasar,
fasilitas.

06312301-FITHRI NURHAYATI
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN

; Pembimbing : MAHMUDI, SE,DAN PENGANGGURAN PADA KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA
M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio  kemandirian, rasio aktivitas, rasio leverage

terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran pada Kabupaten / Kota di Indonesia.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik simple random sampling yang
merupakan bentuk sampling random yang sifatnya sederhana, tiap sampel yang berukuran sama
memiliki probabilitas sama untuk terpilih dari populasi. Dalam penelitian ini terdiri 45 Kabupaten /
Kota pada periode tahun 2005-2008. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, digunakan Analisis
Statistik SEM (Structural Equation Model). Hasil pengujian menyimpulkan bahwa rasio kemandirian
dan rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada
Kabupaten / kota di Indonesia. Hal ini berarti semakin besar tingkat kemandirian daerah dan aktivitas
keuangan daerah mampu memberikan dampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan
untuk rasio leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti
besar kecilnya rasio leverage pada  Kabupaten / Kota di Indonesia belum mampu memberikan dampak
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap
tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.
Hal ini berarti Pertumbuhan Ekonomi yang semakin meningkat maka jumlah kemiskinan dan
pengangguran pada Kabupaten / Kota di Indonesia akan menurun.
Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Aktivitas, Leverage, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan
Pengangguran

06312327-PASCA SATRIA DWI W
HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP KOMPUTER DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA
AKUNTANSI DIMATAKULIAH ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP ) STUDY KASSUS GLOBAL

; Pembimbing : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS, M.SIBIKE INC.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap mahasiswa akuntansi terhadap

komputer yang terdiri dari faktor; Computer Anxiety (CA), Computer Liking (CL), Computer Confidence
(CC), dan Computer Usefulness (CU) dengan prestasi belajar mahasiswa akuntansi di mata kuliah Lab
ERP. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik simple random sampling



INDEKS ABSTRAK TUGAS AKHIR AKUNTANSI BULAN JAN- APR 2011

PERPUSTAKAAN FE-UII Page 25

yang merupakan bentuk sampling random yang sifatnya sederhana, tiap sampel yang berukuran sama
memiliki probabilitas sama untuk terpilih dari populasi. Teknik Analisis Data:Korelasi Product Moment
Hasil pengujian menyimpulkan  Tidak ditemukannya hubungan antara faktor Computer Anxiety dan
Computer Liking dengan prestasi mahasiswa akuntansi di mata kuliah Lab ERP dalam penelitian ini
mungkin disebabkan  instrumen pengukur variabel sikap terhadap komputer atau Computer Attitude
Scale (CAS) yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pengukuran sikap mahasiswa
terhadap teknologi komputer secara umum, tidak secara khusus mengarah pada software SAP ERP
atau teknologi ERP sebagai objek sikap. Faktor lain yang dapat menjadi penyebab adalah mata kuliah
Lab ERP yang lebih bersifat wajib bagi setiap mahasiswa (mandatory), sehingga diduga hal ini dapat
menyebabkan mahasiswa merasa “terpaksa” dalam mempelajari materi-materi ERP, bukan semata-
mata didorong kemauan dari dalam diri mahasiswa itu sendiri. Davis dan Comeau (2004) mengatakan
bahwa penggunaan sistem ERP yang didasari dari instruksi yang bersifat mandatory akan
menimbulkan ketidakpuasan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaan yang menuntut
penggunaan sistem ERP. Hal-hal tersebut membuka kemungkinan bahwa mahasiswa yang sebenarnya
telah terbiasa berinteraksi dengan komputer dan memiliki kegemaran tinggi untuk menggunakan dan
mempelajari komputer, ternyata tidak memiliki ketertarikan dan minat yang sama dalam mempelajari
materi tentang software komputer yang lebih spesifik, dalam hal ini SAP ERP. Hal ini dikhawatirkan
dapat mempengaruhi semangat belajar mahasiswa ketika menempuh mata kuliah Lab ERP dan pada
akhirnya prestasi belajar mereka di mata kuliah tersebut tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan.
Kata Kunci: ERP, Sap, Sikap, Computer Anxiety (CA), Computer Liking (CL), Computer
Confidence (CC), dan Computer Usefulness (CU Computer Axienty, Computer Liking,
Computer Usefullnes,Prestasi belajar.

06312352-DEDY KURNIANTO
PENGARUH TINGKAT DESENTRALISASI DAN LUAS LINGKUP INFORMASI AKUNTANSI
MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN PERSEPSI KETIDAKPASTIAN
LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI(STUDI KASUS PADA MANAJER RUMAH SAKIT DI

; Pembimbing : MAHMUDI, SE, M.SI, AKPROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan  pengaruh variabel tingkat desentralisasi
dan luas lingkup informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial dengan variabel
ketidakpastian lingkungan dijadikan variabel pemoderasi.  Penelitian ini mereplikasi penelitian
sebelumnya untuk melihat konsistensi hasil sebelumnya ketika diimplementasikan pada lingkungan
industri medis atau rumah sakit didaerah istimewa Yogyakarta.
Model penelitian menggunakan analisis regresi  linier sederhana dan regresi linier berganda.
Instrument telah diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa instrument tersebut valid dan reliabel.
Periode penelitian ini terjadi pada  tahun 2009-2010.
Analisis regresi dilakukan setelah data penelitian terbebas dari gejala-gejala asumsi klasik yaitu
multikolinearitas, normalitas dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini mendukung keseluruhan
hipotesis dengan kesimpulan bahwa (1) terdapat  pengaruh antara  tingkat desentralisasi  terhadap
kinerja manajerial,  (2) terdapat  pengaruh antara  luas lingkup informasi akuntansi manajemen
terhadap  kinerja manajerial,  (3)  adanya  interaksi antara  tingkat desentralisasi dan  luas lingkup
informasi akuntansi manajemen  terhadap kinerja manajerial  dengan persepsi ketidakpastian
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lingkungan sebagai variabel moderasi.  Implikasi bagi penelitian berikutnya juga dipentingkan untuk
menambahkan variabel lainnya guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
Kata kunci : Tingkat Desentralisasi, Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Luas Lingkup Informasi
Akuntansi Manajemen, Kinerja Manajerial.

06312363-NIA RIZKA ANGGRAENI
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHDAP PERUBAHAN KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

; Pembimbing : MUQODIM., DRS., MBA, AK.YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI )
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan yang terdiri Current
Ratio, Quick Ratio dan Working Capital to Total Asset Ratios, Total Debt to Equity Ratio, Total Debt to
Total Capital Asset Ratios, Long Term Debt to Equity Ratio,  Total Assets Turnover, Inventory Turnover
Ratio,  Average Day’s Inventory dan Working Capital Turnover Ratio  terhadap perubahan kinerja pada
sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian adalah seluruh perusahaan industri
pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006 sampai dengan
tahun 2008. Sampel yang diambil sebanyak 12 perusahaan dengan metode  Purposive Sampling.
Teknik analisis data yang digunakan  adalah Analisis Regreis Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa  variabel
Current ratio, Quick Ratio, Working Capital to Total
Asset Ratio, Total Debt to Equity Ratio, Total Debt to Total Capital Asset Ratio, Long Term Debt to
Equity Ratio, Total Assets Turnover, Inventory Turnover Ratio, Average Day’s Inventory, Working
Capital Turnover Ratio  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Kinerja
Perusahaan.  Sedangkan besarnya pengaruh kesepuluh variabel perubahan rasio keuangan tersebut
adalah sebesar 50,1% dan sisanya sebesar 49,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model penelitian. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel  Current ratio,
Quick Ratio,  Long Term Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, dan  Working Capital Turnover
Ratio  berpengaruh signifikan terhadap perubahan kinerja perusahaan. Sedangkan variabel Working
Capital to Total Asset Ratio, Total Debt to Equity Ratio, Total Debt to Total Capital Asset Ratio,
Inventory Turnover Ratio, dan Average Day’s Inventory  tidak signifikan berpengaruh  terhadap
Perubahan Kinerja Perusahaan a Kunci :  Current ratio, Quick Ratio, Working Capital to Total Asset
Ratio, Total
Debt to Equity Ratio, Total Debt to Total Capital Asset Ratio, Long Term
Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Inventory Turnover Ratio, Average Day’s Inventory,
Working Capital Turnover Ratio  dan Perubahan Kinerja Perusahaan

06312378-MERIANA PUSPITA SARI
; Pembimbing :EVALUASI KEBUTUHAN TERMINAL TIPE C DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

KUMALA HADI, DR, M.SI, AK, CPA
Abstrak : Semakin bertambahnya motor membuat angkutan umum semakin tidak diminati, sehingga terminal

tidak beroperasi dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi angkutan umum
dan terminal di Kabupaten Sleman serta seberapa besar pengaruh retribusi terhadap PAD. Penelitian
ini dilakukan di terminal tipe C Kabupaten Sleman. Data diambil di terminal tipe C Kabupaten Sleman
dan Dinas Perhubungan Sleman. Data diperoleh dengan mengadakan penelitian pendahuluan,
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wawancara, menyebar kuisioner, internet, studi dokumentasi, dan literature. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif.
Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman di mana analisis
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa angkutan umum dan terminal tidak diminati lagi, walaupun
sebagian masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah kebawah masih menggunakannya.
Terminal tipe C di Kabupaten Sleman tidak memberikan kontribusi retribusi besar terhadap PAD.
Kata Kunci : Kendaraan Bermotor, Angkutan Umum, Terminal, Retribusi

06312397-AGUST SUGIYARTO
PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP BIAYA MODAL (STUDI PADA PERUSAHAAN PUBLIK

; Pembimbing : RENI YENDRAWATI, DRA, M.SISEKTOR PERBANKAN )PERIODE 2006-2009
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji  secara empiris pengaruh manajemen laba terhadap biaya

modal yang terjadi dalam perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam
penelitian  ini, biaya modal  diproksikan dengan menggunakan model CAPM, sedangkan manajemen
laba diproksikan berdasarkan akrual modal kerja dengan pendapatan.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan publik di indonesia mulai tahun 2006 sampai
dengan tahun 2009 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini
diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan selama periode 2005 sampai dengan periode
2009, data manajemen laba, dan biaya modal ekuitas diperoleh dari ICMD (Indonesian Capital Market
Directory).
Perusahaan yang dianalisis adalah 23 perusahaan perbankan publik yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia mulai tahun 2006 sampai dengan 2009 dan pemilihan sampel berdasarkan pada purposive
sampling. Hipotesis penelitian  ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda dengan
memasukkan ukuran perusahaan (Size) dan resiko Beta sebagai variabel kontrol.
Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh secara signifikan
terhadap biaya modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,997 atau 99,7%. Hal ini
berarti 99,7% dari variabel dependen yaitu biaya modal yang merupakan Proksi dapat dijelaskan oleh
variabel independen yaitu manajemen laba, resiko beta dan ukuran perusahaan dan sisanya 0,3%
dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi. Sebagian dari pengujian koefisien regresi (Uji-t)
manajemen laba ditunjukkan dengan nilai t-hitung 2,1 dan tingkat signifikan 0,04, nilai ini tidak
melebihi nilai  α sebesar 0,05 atau (P<0,05). Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu
manajemen laba yang mempunyai pengaruh positif yang  signifikan terhadap variabel dependen yaitu
biaya modal, hal ini berarti semakin tinggi praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan
perbankan semakin tinggi pula tingkat biaya modal ekuitasnya. Hasil Uji-t juga menunjukkan  bahwa
Beta juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya modal ekuitas, t-hitung 127,822 dan
tingkat signifikan 0,000, nilai ini tidak melebihi nilai  α sebesar 0,05 atau (P<0,05) menunjukan beta
mempunyai pengaruh positif terhadap Biaya Modal. Sedangkan untuk variabel Total Aset t-hitung
1,179 dan tingkat signifikan 0,243, nilai ini tidak melebihi nilai  α sebesar 0,05 atau (P<0,05)
menunjukan Total Aset mempunyai pengaruh negatif terhadap Biaya Modal.
Kata kunci: Manajemen Laba, Biaya Modal, Ukuran Perusahaan, Resiko beta.



INDEKS ABSTRAK TUGAS AKHIR AKUNTANSI BULAN JAN- APR 2011

PERPUSTAKAAN FE-UII Page 28

06312408-PUTRI KAMILA
ANALISIS MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUISISI SEBELUM

; Pembimbing : ISTI RAHAYU, DRA, M.SI, AKDAN SESUDAH AKUISISI DI BURSA EFEK INDONESIA
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah terdapat praktik manajemen laba

pada perusahaan pengkuisisi sebelum akuisisi, dan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai kinerja
keuangan perusahaan pengakuisisi  setelah akuisisi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode tahun 2003 hingga 2005. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil analisis
penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 10 perusahaan sebagai sampel, menghasilkan
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Perusahaan melakukan praktik  manajemen laba  dengan
cara menaikkan nilai akrual  (income increasing accrual) sebelum tindakan akuisisi dilakukan. 2) Kinerja
Keuangan perusahaan mengalami penurunan 1 tahun setelah akuisisi  dilakukan tapi tidak signifikan
hal ini karena meningkatnya asset dan ekuitas yang dimiliki perusahaan oleh sebab itu pada tahun
kedua terjadi kembali peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan ini juga tak signifikan
karena pada tahun pertama terjadi penurunan, sehingga akuisisi yang dilakukan belum optimal
meningkatkan kinerja perusahan.
Kata Kunci: Akuisisi, Manajemen Laba, Kinerja Keuangan.

06312430-ICHSAN CHALID
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN INSTITUTIONAL OWNERSHIP TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG

; Pembimbing : MAHMUDI, SE, M.SI, AKTERDAFTAR DI BEI)
Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Corporate Social

Responsibility  dan  Institutional Ownership  Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang di ukur
dengan ROA.. Sampel yang digunakan adalah 10 Perusahaan Manufaktur yang melakukan
pengungkapan  CSR dan sebagian sahamnya dimiliki oleh institusi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2007-2009. Pengujian menggunakan Pengujian Regresi Berganda.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengujian secara parsial menemukan adanya pengaruh
yang Signifikan antara  Corporate Social Responsibility  dan  Institutional Ownership  terhadap ROA, (2)
Variabel Institutional Ownership memiliki pengaruh paling dominan terhadap ROA.
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Institutional Ownership, dan ROA.

06312436-TRI MURTONO
ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI

; Pembimbing : KESIT BAMBANG  PRAKOSA, DRS., M.SIDAERAH DI KABUPATEN SLEMAN
Abstrak : Skripsi ini disusun sebagai hasil penelitian tentang Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Parkir Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman tahun 2005-2009. Penelitian ini
bertujuan mengetahui karakteristik objek pajak parkir sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya
setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Sleman serta mengetahui Proporsi/Kontribusi juga mengukur
tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pajak Parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Pajak Parkir selama kurun waktu lima
tahun yaitu antara tahun 2005 sampai dengan 2009 Proporsinya yaitu antara 0,37% sampai 0,46 dan
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tingkat efisiensinya adalah antara 10,08% sampai 13,56% dan tingkat efektifitasnya antara antara
94,90% sampai 130,02%.
Dilihat dari penelitian hasilnya menunjukan bahwa pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman
masih dibawah potensi sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh BPKKD Sleman dari
tahun ke tahun semakin efisien dan efektif.

06312454-ANDAN WIDI SAPUTRA
ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM(DAU), DANA ALOKASI KHUSUS(DAK) DAN

; Pembimbing :PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI DIY
ERNA HIDAYAH, DRA, M.SI, AK
Abstrak : Berdasarkan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih dilimpahkan kepada pemerintah daerah.
Dengan adanya pelimpahan tersebut menyebabkan daerah untuk lebih mengembangkan dan
meningkatkan sumber data yang cukup potensial bagi setiap daerah, salah satu bagian dari sumber
pendapatan daerah adalah berupa DAU, DAK dan PAD.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan di
kabupaten/kota se-Provinsi DIY yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan kota
Yogyakarta dengan data laporan realisasi anggaran tahun 2003-2008.
Hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan
Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selain itu DAU, DAK, dan PAD
terbukti memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Belanja Modal dengan nilai Adjusted R square
sebesar 74,5%. Hal itu berarti sebesar 74,5% Belanja Modal dapat dideskripsikan oleh DAU, DAK, dan
PAD.

06312455-IWAN DARMAWAN
ANALISA PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABELANTESEDEN (STUDI KASUS PADA

; Pembimbing :PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)
MAHMUDI, SE, M.SI, AK
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung variabel kinerja keuangan terhadap

pertumbuhan ekonomi,  dan  untuk memeriksa secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi
terhadap kemiskinan dan pengangguran.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan
realisasi anggaran,produk domestik regional bruto, jumlah penduduk miskin, dan jumlah penduduk
tidak bekerja tahun 2006-2008 pada tiga belas kota / kabupaten di Kalimantan Timur.  Pemilihan
provinsi Kalimantan Timur karena penelitian mengenai keuangan daerah masih jarang dilakukan untuk
daerah yang berada di luar pulau Jawa. model dalam penelitian ini adalah model kausalitas (hubungan
/pengaruh sebab akibat), maka untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan alat uji Model
Persamaan Struktural (Structural Equation Model – SEM). Hasil penelitian  menunjukkan bahwa
variabel kinerja  keuangan  terdiri dari kemandirian, efisiensi, dan SiLPA secara langsung memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara derajat desentralisasi dan
rasio  efektivitas secara langsung belum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada
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pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif signifikan berpengaruh terhadap
pengangguran dan kemiskinan.
Kata kunci: kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, SEM

06312459-RADITYO PINANDORO
ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

; Pembimbing :OLEH DPRD, EKSEKUTIF, DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL
MAHMUDI.,SE.,M.SI.,AK

Abstrak : The purpose of this research is to investigate and compare the differences between the
Regional Representatives Council, Executive, and the people in Bantul district in the matter of using
Regional Financial Statements for decision making. Data used in this research is the primary data
obtained by questionnaires to the respondents, the respondents gained are Legislators, Members of
the Executive, and the people in Bantul district. The analytical method used is the test of validity,
reliability test, and ANOVA analysis (Variance Analysis) to answer the hypothesis in this research. The
data obtained are processed using software called SPSS.15.
The results showed that from the three variables above, the Regional Representatives Council are the
most frequent in using the Regional Financial Report as one of the tool for decision making. And also
the members of the Executive, they are more likely to use the Regional Financial Report for decision
making than the general public.
Keywords: Regional Financial Report, Decision Making

06312460-CANDRA ANDHIKA
KEPERCAYAAN DAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI DALAM EVALUASI KINERJA INDIVIDUAL

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E., M.BUS(STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan teknologi sistem informasi terhadap kinerja

individu dari pemakai sistem informasi tersebut sebagai model sebelumnya (Goodhue, 1995) dan
untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap sistem informasi akan meningkatkan kinerja individu.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa  Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Dalam penelitian ini sampel diambil dari organisasi pendidikan yang  menggunakan teknologi sistem
informasi.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa  mahasiswa ini diasumsikan
bahwa mereka telah merampungkan mata kuliah yang berhubungan dengan sistem informasi,
Manajemen Basis Data (MBD), Praktek Komputer, dan merupakan pengguna dari sistem jaringan LAN
(Local Area Network) atau Internet dalam mengakses data yang berkaitan dengan kegiatan akademik
atau dalam penyelesaian tugas dan pekerjaannya. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu
Kinerja Individual, sedangkan variabel independennya yaitu kepercayaan, dan Teknologi Sistem
Informasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji Hipotesis
melalui uji signifikannsi regresi.Hasil dari Penelitian ini yaitu terbukti bahwa penggunaan teknologi
sistem informasi pengaruhnya terhadap kinerja individual menunjukan hasil yang positif, dan dengan
adanya kepercayaan terhadap sistem informasiterhadap peningkatan kinerja individu juga
menunjukan hasil yang positif,. Hal ini terbukti bahwa dengan adanya kepercayaan terhadap sistem
informasi makin meningkatkan kinerja individu pemakainnya.
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06312476-ADEVINA HANIATUZZULFA
PENGARUH RELIGIOSITAS,RESIKO DAN

; Pembimbing : ABRIYANIKEPERCAYAAN,TERHADAP PENGGUNAAN  ONLINE SHOPPING
PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah faktor religiositas, faktor resiko dan faktor kepercayaan

berpengaruh terhadap  penggunaan jasa  online shopping.  Penelitian dilakukan pada konsumen yang
menggunakan jasa  online shopping dan bertempat tinggal di Yogyakarta, dengan jumlah sampel
sebanyak 100 orang. Teknik penarikan sampel menggunakan “Purposive sampling”, yaitu metode
pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu Pembeli online maupun pencari informasi
online, harus dapat menggunakan teknologi internet, dan memiliki pengetahuan tentang sistem
operasional internet.  Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah religiositas, resiko, kepercayaan
dan penggunaan jasa  online shopping. Teknik alat analisis yang digunakan adalah dengan Analisis
Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan Variabel Religiositas terbukti berpengaruh signifikan terhadap
penggunaan  online shopping. Hal ini berarti semakin tinggi religiositas maka penggunaan online
shopping juga semakin meningkat. Variabel persepsi resiko tidak terbukti berpengaruh negatif
signifikan terhadap penggunaan online shopping. Hal ini berarti besar kecilnya resiko tidak
mempengaruhi penggunaan online shopping. Variabel Kepercayaan terbukti berpengaruh positif
signifikan terhadap Penggunaan  online shopping. Hal ini berarti semakin besar kepercayaan, semakin
besar pula penggunaan online shopping
Kata Kunci :  religiositas, resiko, kepercayaan dan penggunaan jasa  online shopping.

06312485-KHANIFUDDIN WACHID
PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

; Pembimbing : MUQODIM., DRS., MBA, AK.(STUDI TAHUN 2003-2008)
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I.Yogyakarta (Studi Tahun 2003 – 2008).
Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY yaitu
Laporan Realisasi APBD dan juga PDRB dari Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul dan
Kota Yogyakarta yang berupa belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis  statistik deskriptif dengan pengujian
asumsi klasik, serta analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian ini adalah
Belanja Modal  sebagai variabel X1, Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel X2, Dana Alokasi Umum
sebagai variabel X3, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Y dengan total sampel per tahun
sebanyak 4 Kabupaten dan 1 Kota.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variable Belanja Modal, Dana Alokasi Umum,
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, namun variable  Pendapatan Asli
Daerah  tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Kata Kunci:  Belanja Modal,  Pendapatan Asli Daerah,  Dana Alokasi Umum,  Pertumbuhan Ekonomi, ,
Regresi berganda.
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06312490-AHMAD BAHRUL HADI
PERAN DAN ORIENTASI PEMDA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM PROPORSI DANA PERIMBANGAN DAERAH(STUDI KASUS PADA PEMDA KABUPATEN

; Pembimbing : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS, M.SIMUSI BANYUASIN)
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya serta mengetahui sejauh mana formula
perhitungan dana alokasi umum (DAU) yang ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 2005 memenuhi
aspirasi daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah survai dan wawancara dengan mencari data dan fakta yang
dikumpulkan secara empirik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang diperoleh,
setelah diolah merupakan bahan untuk melakukan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin dalam mengoptimlakan PAD-nya adalah dengan 2 cara yaitu : a) Instensifikasi, yaitu upaya
mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada. Diintensifkan dalam artian
operasional pemungutan dan pengawasannya untuk menekan kebocoran. Selain itu, upaya
meningkatkan kualitas manajemen BUMD juga dilakukan untuk memperbaiki kinerja BUMD; b)
Ekstensifikasi, yaitu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara mencari dan mengembangkan sumber
pendapatan baru. 2) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin setuju dengan perumusan formula
perhitungan  DAU yang terdapat pada PP No. 55 tahun 2005 dengan catatan adanya sedikit revisi
untuk menentukan score dalam formula dana alokasi umum sekaligus juga melibatkan daerah dalam
penentuan score tersebut.

06312513-SRI MULYANI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMANYA PENYELESAIAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

; Pembimbing : RENI YENDRAWATI, DRA, M.SI., AK.(BEI)
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa variabel  ukuran

perusahaan, profitabilitas, jenis opini auditor, lamanya menjadi klien KAP, dan solvabilitas
mempengaruhi lamanya penyelesaian laporan keuangan.
Penelitian ini menggunakan purposive sampling perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2004  sampai dengan tahun 2009.  Sampel yang digunakan sebanyak  57
perusahaan tiap tahunnya. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda.
Dengan model ini dapat dilihat apakah  faktor dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (size),
profitabilitas  (profit),  jenis opini auditor (opini),  lamanya menjadi klien  KAP (KAP), dan solvabilitas
(SLV) mempunyai pengaruh terhadap lamanya penyelesaian laporan keuangan. Hasil yang diperoleh
dari penelitian ini menunjukkan variabel independen yaitu ukuran perusahaan (size), jenis opini
auditor (opini), dan lamanya menjadi klien KAP (KAP) terbukti berpengaruh signifikan terhadap
lamanya penyelesaian laporan keuangan, sedangkan untuk variabel profitabilitas  (profit)  dan
solvabilitas  (profit)  tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap  lamanya penyelesaian laporan
keuangan.
Kata kunci : lamanya penyelesaian laporan keuangan, size, profit, opini, KAP, solvabilitas.
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06312518-DYTA FEBRIA RESTY
PENGARUH KEBIJAKAN UTANG, KEBIJAKAN DEVIDEN DAN PROFITABILITAS TERHADAP
KEPEMILIKAN MANAJERIAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

; Pembimbing : NENI MEIDAWATI, DRA,M.SI, AKINDONESIA TAHUN 2006-2009
Abstrak : Penelitian  ini mengenai “Pengaruh Kebijakan Utang, Kebijakan Deviden dan Profitabilitas Terhadap

Kepemilikan Manajerial Perusahaan  Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-
2009”.  Penelitian  ini betujuan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kebijakan utang,
kebijakan deviden dan tingkat profitabilitas  terhadap kepemilikan manajerial perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Populasi penelitian ini adalah  perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut adalah 13
perusahaan selama empat periode laporan keuangan, yaitu 2006, 2007, 2008 dan 2009. Model analisis
yang digunakan adalah binary logistic regression. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan utang
dan kebijakan deviden tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas insider ownership, dan
profitabilitas yang  berpengaruh  terhadap probabilitas insider ownership.
Kata  Kunci   :  kepemilikan  manajerial, kebijakan  utang,  kebijakan deviden  dan profitabilitas.

06312564-PUTRI TRESNAYANTI A
PENGARUH KUALITAS AUDIT, PROXI GOING CONCERN DAN AUDITOR CHANGE TERHADAP OPINI

;AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DI BURSA EFEK INDONESIA
Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E., M.BUS
Abstrak : Penelitian  ini mengenai  ”  Pengaruh Kualitas Audit,  Proxi Going Concern dan Auditor Change

terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusaaan Food and Beverage  di Bursa Efek  Indonesia”.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk meneliti faktor-faktor  yang  diperkirakan  berpengaruh  terhadap
pemberian  opini  audit going  concern,  faktor-faktor  yang  diperkirakan  berpengarh  tersebut  antara
lain: kualitas  audit,  proksi  going  concern  dan  auditor  change.  Populasi  peneliian  ini adalah
perusahaan  food  and  beverage  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut adalah 19 perusahaan selama tiga periode laporan
keuangan, yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008. Model analisis yang digunakan  adalah  regresi  logistic
(logistic  regression).  Selain  itu  juga  diunakan model  uji  asumsi  klasik  untuk menghindari  bias
antara  lain:  uji  normalitas,  uji heteroskedastisitas,  multikolenearitas,  dan  autokorelasi.  Penujian
hipotesis dilakukan dengan uji F, uji t, dan uji koefisien determinan. Hasil uji yang didapat dari
perhitungan  dengan  bantuan  program  SPSS  version  14.00  didapat  bahwa secara  serentak
menghasilkan  kesimpulan  bahwa  faktor-faktor  kualitas  audit, proxi  going  concern  dan  auditor
change  secara  keseluruhan  signifikan mempengaruhi  opini  audit  going  concern,  variabel  proxi
going  concern  yang diukur dengan profitabilitas  terbukti berpengaruh  signifikan  terhadap opini
audit going  concern,  sedangkan  proxi  going  concern  pada  variabel  likuiditas  tidak berpengaruh
signifikan terhadap opini audit going concern.
Kata kunci:  kualitas  audit,  proxi going  concern,  auditor  change,  dan  opini  audit going concern.
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06312565-RIO ALAMAMANDA
ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM SEBELUM DAN SETELAH TERJADINYA KRISIS

; Pembimbing : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AKREDEMPTION TAHUN 2005
Abstrak : Rio Alamanda(2009).  Analisis Kinerja Reksadana Saham Sebelum dan Setelah Terjadinya Krisis

Redemption Tahun 2005. Tujuan Penelitian adalah untuk menginvestigasi kinerja Reksadana Saham
pada periode sebelum dan setelah krisis Redemption tahun 2005 dengan kinerja Reksadana Saham
Konvesional lainnya dan kinerja Pasar (IHSG) mana yang memiliki kinerja terbaik.
Penelitian ini membatasi hanya meneliti 5 Reksadana Saham (Konvensional) yang berdasarkan Nilai
Aktiva Bersih (NAB) tertinggi dari masing-masing jenis reksadana sebagai sampel penelitian, serta
menggunakan NAB harian dari Januari 2004 sampai desember 2004, dan Januari 2006 sampai
desember 2006, yang dari kedua tahun tersebut akan diperbandingkan dengan tahun 2005 (krisis
redemption). Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat
Data Bisnis dan Ekonomi (PDBE) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
Penulis juga membatasi hanya menggunakan metode Total Return, Indeks Sharpe, Indeks Jensen,
Indeks Treynor sebagai indikator pengukuran kinerja Reksadana.
Setelah dilakukan pengukuran kinerja reksadana saham pada periode 2004 (sebelum krisis
Redemption) dan periode 2006 (sesudah krisis Redemption) dan kinerja pasar, maka dapat
disimpulkan bahwa ;  Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode total return , Sharpe, Jensen,
dan Treynor menunjukan bahwa secara signifikan kinerja reskadana saham pada periode 2004
(sebelum krisis Redemption) tidak lebih baik dari pada periode 2006 (sesudah krisis Redemption), yang
berarti tidak ada perbedaan kinerja reksadana antara sebelum dan sesudah krisis Redemption.

07312016-REZA KURNIAWAN
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KAPITALISME PASAR DI BURSA EFEK

; Pembimbing : MUQODIM., DRS., MBA, AK.JAKARTA
Abstrak : Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi

mengenai posisi keuangan perusahaaan, kinerja serta perubahan informasi keuangan perusahaan yang
sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Analisis yang sering digunakan
dalam menganalisis laporan keuangan adalah dalam bentuk rasio-rasio keuangan.Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap nilai kapitalisasi pasar besar, sedang
dan kecil pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004–
2009.Sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang diwakili oleh NPM,
PBV, PER, ROE, ROI, OPM, EPS dan DER; sedangkan variabel dependennya adalah kapitalisasi pasar.
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan  kriteria (1) Perusahaan
manufaktur di BEI tersebut memiliki data rasio keuangan dan kapitalisasi yang lengkap antara tahun
2004-2009. (2)Laporan keuangan dipublikasikan di BEI secara berturut-turut dari tahun 2004-2009. (3)
Perusahaan berada dalam golongan kapitalisasi yang sama selama 2004-2009. (4) Data dari rasio
keuangan dan kapitalisasi pasarnya tidak ekstrem.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:(1) Rasio OPM berpengaruh signifikanterhadap
nilaikapitalisasi pasar perusahaan pada kelompok kapitalisasi pasar besar pada tingkat sinifikansi 0,002
(0,2%), namun jika semua variabel dimasukkan dalam analisis mampu memprediksi nilai kapitalisasi
pasar sebesar 31,7% dengan signifikansi (0.033). (2)  Rasio OPMdan ROI berpengaruh signifikan
terhadap nilai kapitalisasi pasar perusahaan pada kelompok kapitalisasi pasar sedang pada tingkat
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signifikansi untuk OPM sebesar 0,004 (0,4%) dan ROI sebesar 0,007 (0,7%), namun jika semua variabel
dimasukkan dalam model mampu memprediksi nilai kapitalisasi pasar sebesar 15,5 % pada level
signifikansi (0,023). (3) Rasio keuangan NPM, PBV, PER, ROI, OPM, dan DER berpengaruh signifikan
terhadap nilai kapitalisasi pasar  perusahaan pada kelompok kapitalisasi pasar kecil, dengan tingkat
signifikansi untuk NPM sebesar 0,02 (2%), PBV sebesar 0,044 (4,4%), PER sebesar 0,004 (0,4%), ROI
sebesar 0,009 (0,9%), OPM sebesar 0,013 (1,3%), dan DER sebesar 0,017 (1,7%), namun jika semua
variabel dimasukkan dalam model mampu memprediksi nilai kapitalisasi pasar sebesar 35,1% pada
level signifikansi (0,000).
Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farhan & Sunarto (2002), dimana dari
6 variabel independen yang dipakai (ROE, ROI, NPM, OPM, DTA, DER) dan kapitalisasi pasar sebagai
variabel dependen, hanya ROE yang berpengaruh signifikan terhadap nilai kapitalisasi pasarselama
periode 1998 sampai 2000, untuk tahun 1998 ROE berpengaruh signifikan sebesar 0,004 (0,4%),
kemudian tahun 1999 sebesar 0,036 (3,6%), sedangkan untuk tahun 2000 dari keenam variabel
tersebut tidak ada yang signifikan, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Farhan dan Sunarto tidak
mengelompokkan kapitalisasi pasar menjadi kapitalisasi pasar besar, sedang dan kecil.
Keyword : rasio keuangan,  kapitalisasi pasar.

07312044-GISKA PRAWITASARI
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERILAKU ORGANISASI DAN TEKNIS TERHADAP PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI

; Pembimbing : HADRI KUSUMA , PROF., DR.,KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
MBA.
Abstrak : Penelitian ini berjudul, “Pengaruh  Faktor-Faktor Perilaku Organisasi dan Teknis Terhadap

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dalam Implementasi Sistem Informasi Keuangan
Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor  perilaku organisasi dan
teknis yang berpengaruh terhadap pengembangan sistem informasi keuangan daerah dalam
implementasi sistem informasi keuangan daerah.
Penelitian ini mengambil sampel para pegawai pemerintah daerah yang terlibat dalam rekonstruksi

rancangan dan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Kabupaten Bantul. Dari 190
kuesioner yang disebar, hanya 173 kuisioner yang dikembalikan dan sebanyak 161 kuisioner yang
dapat diolah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 1 dari 4 faktor perilaku organisasi yaitu budaya

organisasi yang terbukti berpengaruh positif terhadap pengembangan sistem informasi keuangan
daerah, sedangkan tiga faktor organisasi yang lain yaitu pelatihan, komitmen manajemen, dan otoritas
pengambilan keputusan tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pengembangan sistem informasi
keuangan daerah.  Faktor teknis keterbatasan sistem informasi juga terbukti berpengaruh negatif
terhadap pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Selain itu, pengembangan sistem
informasi keuangan daerah juga terbukti berpengaruh positif terhadap implementasi sistem informasi
keuangan daerah.
Kata Kunci: Pelatihan, Komitmen  Manajemen, Otoritas Pengambilan Keputusan, Budaya organisasi,
Keterbatasan Sistem Informasi, Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Implementasi
Sistem Informasi Keuangan Daerah.
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07312048-M. IQBAL FARIZ
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN SISTEM ERP (PENGUJIAN TECHNOLOGY

; Pembimbing : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AKACCEPTANCE MODEL)
Abstrak : Penelitian ini berjudul, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Sistem ERP (Pengujian

Technology Acceptance Model”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor  yang
mempengaruhi penerimaan sistem ERP, yang diuji dengan Theory Acceptance Model (TAM).
Penelitian ini mengambil sampel para end user SAP yang menggunakan sistem ERP-SAP. Dari 200
kuesioner yang disebar melalui akses Internet yakni dengan cara menampilkan link pada e-mail yang
dikirimkan kepada para responden, hanya 151 kuisioner yang diisi dan dapat diolah. Pengujian ini
dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam penerimaan
sistem ERP, diantaranya adalah faktor persepsi kepercayaan berpengaruh positif terhadap persepsi
kemudahan penggunaan sistem ERP, faktor persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif
terhadap persepsi manfaat yang dirasakan, dan faktor persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap
perilaku penggunaan sistem ERP. Hasil analisis juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor yang
tidak terbukti dalam penerimaan sistem ERP, yaitu persepsi resiko tidak berpengaruh negatif terhadap
persepsi kepercayaan, persepsi kepercayaan tidak berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat
sistem ERP dan  persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku
penggunaan sistem ERP.
Kata Kunci: Persepsi Resiko,  Kepercayaan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kemanfaatan,
Perilaku Penggunaan.

07312061-MUHAMMAD ADI FAIZ H.
THE FACTORS THAT INFLUENCE THE ACCOUNTING STUDENTS OF ISLAMIC UNIVERSITY OF

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E.,INDONESIA IN CHOOSING AN ACCOUNTING PROFESSION
M.BUS
Abstrak : Nowadays, the development of enterprise world gives a various job field for the future workers. One

of the future workers in Indonesia is he/she with bachelor degree of economics; especially from
accounting department. There are many careers suitable for accounting graduate, such  as public
accountant, government accountant, educator accountant, and management accountant, the
accounting graduates can choose his/her  career from those. The choosing profession by those
graduates is influenced by some factors: salary, professional training, professional admission, social
value, and job environment. Therefore, the researcher tries to analyze the significant factors that
influence the choosing profession as public accountant, educator accountant, management
accountant, and government accountant by the accounting students of Islamic University of Indonesia.
In this research, the researcher uses primary data through 400 questionnaires which is spread to the
accounting students of Islamic University of Indonesia. The result of this research is there is a
significant difference about the influential factors in choosing a profession as a public accountant,
educator accountant, management accountant, and government  accountant.
Key Words: accounting profession, the influential factors in choosing a profession, accounting students
of UII
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07312078-DION MAHETALA
PREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN MANUFAKTUR MENGGUNAKAN ANALISIS

; Pembimbing : MARFUAH , DRA, M.SI, AKRASIO KEUANGAN
Abstrak : Penelitian  ini dilakukan untuk menguji apakah rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi

kondisi financial distress perusahaan manufaktur dengan kriteria mengalami laba bersih negatif
minimal 2 kali selama 4 tahun. Financial distress merupakan kondisi keuangan yang terjadi sebelum
kebangkrutan ataupun likuidasi dan bisa dijadikan sebagai peringatan awal suatu perusahaan untuk
melakukan beberapa tindakan penyelamatan agar kebangkrutan tidak benar-benar terjadi. Analisis
rasio keuangan diyakini dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress suatu
perusahaan. Pengukuran financial distress menggunakan Z-score Altman dan rasio yang  digunakan
dalam penelitian ini adalah Current Ratio, Leverage Ratio, Gross Profit Margin, Total Asset Turnover,
Return On  Equity, Return On Investment, dan Debt to Equity.
Sample yang digunakan sebanyak 116 sampel, yang terdiri dari 100 sampel perusahaan dengan kondisi
financial distress, 11 perusahaan berada pada Gray Area dan 5 perusahaan dalam kondisi non financial
distress.
Keyword  : Financial Distress, Z-Score Altman, Current Ratio, Leverage Ratio, Gross Profit Margin, Total
Asset Turnover, Return On Equity, Return On Investment, dan Debt to Equity.

07312084-ADITYA NURYUDHIANTO
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, STRUKTUR DAN KULTUR ORGANISASI TERHADAP

; Pembimbing : ERNA HIDAYAH, DRA, M.SI, AKKOMUNIKASI DALAM TIM AUDIT
Abstrak : Penelitian ini bertujuan  Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, struktur dan  kultur

organisasi terhadap komunikasi dalam tim audit serta variabel mana yang paling dominan
mempengaruhi komunikasi dalam tim audit. Penggunaan pendekatan teori perilaku yang direncanakan
dalam penelitian ini. Hipotesis yang diajukan: (1)  Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap
komunikasi dalam tim audit. (2) Ada pengaruh struktur organisasi  terhadap komunikasi dalam tim
audit. (3) Ada pengaruh kultur organisasi terhadap komunikasi dalam tim audit.  Subyek penelitian ini
adalah 82 auditor yang bekerja dalam naungan KAP, BPKP dan BPK diprovinsi D.I.Yogyakarta. Ini adalah
penelitian menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner dan sampel diambil dengan
menggunakan convenience sampling.
Uji validitas  memakai  teknik kolerasi produk moment, dan uji reliabilitas menggunakan  alpha
cronbach.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan
terhadap komunikasi dalam tim audit; Struktur organisasi berpengaruh signifikan  terhadap
komunikasi dalam tim audit  ;  Kultur organisasi berpengaruh signifikan terhadap komunikasi dalam
tim audit.
Kata Kunci: Gaya kepemimpinan, Struktur organisasi, Kultur organisasi, Komunikasi,  tim audit.
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07312086-MELINA FARDHANI
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN(STUDI

; Pembimbing :EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
ERNA HIDAYAH, DRA, M.SI, AK
Abstrak : Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (Narver,

1971; McWilliams dan  Siegel, 2000). Keberlanjutan perusahaan (corporate sustainability) akan
terjamin apabila perusahaan juga berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah
sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut Corporate Social Responsibility (Daniri, 2008).
Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Corporate Social
Responsibility adalah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi
berkelanjutan,  melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka,
komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas  kehidupan dengan cara
yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Corporate social responsibility
(CSR) merupakan klaim agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang
saham (shareholders), tapi juga untuk kemaslahatan pihak stakeholders dalam praktik bisnis, yaitu
para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan. Global Compact Initiative
(2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak hanya
mencari laba (profit), tetapi juga untuk menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan
hidup planet ini (Nugroho, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisa dan memperoleh bukti
empiris mengenai Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi
Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Peneliti mengunakan metode
regresi berganda dan uji hipotesis berupa uji T. Variabel independen yang digunakan adalah Corporate
Social Responsibility (CSR). Variabel dependen yang digunakan adalah Economic Value Added (EVA)
dan Cumulative Abnormal Return (CAR). Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol,
antara lain: Leverage (LEV), Ukuran Perusahaan (SIZE), Beta Koreksi Perusahaan (BETA), dan Jenis
Industri (IND).
Hasil analisis yang telah dilakukan berhasil membuktikan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR)
secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada periode 2006 – 2008 yang
diproksikan dengan Economic Value Added (EVA) dan Cumulative Abnormal Return (CAR).
Key: Corporate Social Responsibility (CSR), Economic Value Added (EVA), Cumulative Abnormal Return
(CAR)

07312104-KHARISA DWITIYA P
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN
KINERJA,MOTIVASI DAN KINERJA MANAJERIAL(STUDI PADA PT.TELKOM CABANG YOGYAKARTA)
; Pembimbing : MAHMUDI, SE, M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kompensasi Terhadap

Kepuasan Kinerja, Motivasi dan Kinerja Manajerial (Studi pada PT. Telkom Cabang Yogyakarta)“.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan
kompensasi terhadap kepuasan kinerja, motivasi dan kinerja manajerial.
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada karyawan pada PT. Telkom
Cabang Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Telkom Cabang Yogyakarta
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yang berjumlah 110 responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunaakan model persamaan
struktural dengan bantuan program aplikasi Amos versi 6.0.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pertanyaan yang diajukan dinyatakan valid dan
reliabel. Dalam pengujian hipotesis pertama, menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kinerja.  Hasil pengujian hipotesis kedua,
menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
motivasi. Pada hipotesis ketiga, dinyatakan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan kinerja. Hipotesis keempat, menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap motivasi. Hasil pengujian hipotesis  kelima, menunjukkan kepuasan kinerja
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hipotesis keenam, menunjukkan
bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil pengujian
hipotesis ketujuh, menunjukkan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
manajerial.
Kata kunci : Partisipasi Penyusunan Anggaran; Kepuasan Kinerja; Motivasi; Kompensasi; Kinerja
Manajerial

07312112-FUAD AHSANI
PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS, DAN PENGALAMAN

; Pembimbing : ERNA HIDAYAH, DRA, M.SI, AKTERHADAP AUDIT JUDGMENT
Abstrak : Penelitian ini bertujuan  untuk memperoleh bukti empiris  pengaruh gender, tekanan ketaatan,

kompleksitas tugas, dan pengalaman terhadap audit judgment. Penggunaan pendekatan teori perilaku
yang direncanakan dalam penelitian ini. Hipotesis yang diajukan: (1) Ada pengaruh  gender  terhadap
audit judgment. (2) Ada pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit judgment. (3)  Ada pengaruh
kompleksitas tugas  terhadap  audit judgment. (4)  Ada pengaruh pengalaman  terhadap audit
judgment. Subyek penelitian ini adalah 76  auditor yang bekerja dalam naungan KAP, BPKP dan BPK
diprovinsi D.I.Yogyakarta. Ini adalah penelitian menggunakan metode survei dengan instrumen
kuesioner dan sampel diambil dengan menggunakan  convenience sampling. Uji validitas  memakai
teknik kolerasi produk moment, dan uji reliabilitas menggunakan alpha cronbach. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa gender  tidak  berpengaruh terhadap audit judgment; Tekanan ketaatan
berpengaruh signifikan  terhadap  audit judgment;  Kompleksitas tugas berpengaruh signifikan
terhadap  audit judgment; Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap audit judgment.
Kata Kunci: Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengalaman, Audit Judgment.

07312113-SHINTA FAUZIAH P.
;EVALUATING THE FINANCIAL PERFORMANCE BEFORE AND AFTER IMPLEMENTING SAP

Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E., M.BUS
Abstrak : Companies that have implemented SAP enterprise operating system deemed to have a more efficient

and effective compared with companies that have implemented SAP. So, companies that have
implemented SAP IT should be able to provide better performance compared to companies that have
not implement SAP, it should also have an impact on its financial performance. This study tries to
analyze and evaluate the financial performance of companies before and after implementing SAP
using Return on Investment (ROI) and Return on Assets (ROA). In this study, the author uses secondary
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data in the form of annual financial statements during the period of three (3) years prior to the
implementation of SAP and three (3) three years after implementation of SAP. These financial
statements are the company's go-public-companies that have implemented SAP are listed on the
Indonesia Stock Exchange. The results of this study is there is no significant difference on financial
performance as measured through Return on Investment and Return on Asset before and after
implementing SAP at a company registered in Indonesia Stock Exchange.
Key Words: SAP, ROI and ROA, Go-Public Company

07312118-FEBRIANA RIJKA SARI
PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, OBYEKTIFITAS, INTEGRITAS DAN

; Pembimbing : ERNA HIDAYAH, DRA, M.SI,KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT
AK
Abstrak : Akuntan merupakan pihak independen yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama

dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Tugas akuntan adalah
memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha
berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan hal
tersebut maka akuntan memiliki kewajiban menjaga kualitas yang dihasilkan.
Kualitas audit, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu pengalaman kerja,
independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi auditor.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas,
integritas, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sampel penelitian yang diambil menggunakan teknik
Convenience Sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja,
independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi, sedangkan variabel dependennya adalah
kualitas aduit. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Data yang
terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif dan analisis statistik.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja, independensi,
integritas, dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan obyektifitas tidak
berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu baik auditor sektor swasta maupun publik
diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditnya. Adapun untuk meningkatkan kualitas audit
diperlukan adanya peningkatan pengalaman kerja, kompetensi para auditor yaitu dengan pemberian
pelatihan-pelatihan serta diberikan  kesempatan kepada auditor untuk mengikuti kursus-kursus  atau
peningkatan profesi.
Sedangkan untuk meningkatkan independensi, auditor yang mendapat tugas dari kliennya diusahakan
benar-benar independen dan integritas sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas, maka
akan menghasilkan laporan keuangan auditan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan
keputusan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Diharapkan pada penelitian
selanjutnya untuk menambah variabel penelitian seperti etika,  resiko audit, dan memperluas obyek
penelitian.
Kata Kunci : Pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, kualitas audit
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07312128-ABDULLAH HASAN
PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN

; Pembimbing : PRAPTISPIRITUAL TERHADAP SIKAP ETIS MAHASISWA AKUNTANSI
ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstrak : Tujuan dalam penelitian ini:  1) Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan

emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi; dan 2) Untuk
mengetahui pengaruh dominan antara variabel kecerdasan  intelektual,  kecerdasan  emosional,  dan
kecerdasan  spiritual  terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  mahasiswa  jurusan  akuntansi  di  Universitas Muhammadiyah
Surakarta.   Populasi   dalam   penelitian   ini   meliputi   mahasiswa akuntansi  tingkat akhir Fakultas
Ekonomi jurusan akuntansi angkatan 2007, sampel yang  digunakan  sejumlah  100  mahasiswa dan
teknik  pengambilan  sampel  dengan teknik  purposive  sampling.  Alat  analisis  yang  digunakan
dengan  analisis  regresi berganda, uji t, uji F, dan R2.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)  IQ, EQ, dan SQ secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi, hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas pada uji F sebesar (ρ
= 0,000) yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Walaupun demikian, secara parsial hanya SQ yang
berpengaruh signifikan dan dominan terhadap sikap etis mahasiswa, sedangkan IQ maupun EQ secara
parsial tidak berpengaruh, hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas dari masing-masing variabel (IQ =
0,055; EQ = 0,224; dan SQ = 0,000). Hal ini berarti hipotesis 1 dan 2 tidak terbukti kebenarannya, dan
hipotesis 3, 4, dan 5 terbukti kebenarannya, 2)  Hasil analisis regresi model kedua diketahui bahwa IQ,
EQ, dan SQ serta interaksi antara IQ dan EQ secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sikap etis
mahasiswa akuntansi, hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas pada uji F sebesar (ρ = 0,000) yang
nilainya lebih kecil dari 0,05. Walaupun demikian, secara parsial hanya SQ yang berpengaruh signifikan
dan dominan terhadap sikap etis mahasiswa, sedangkan IQ maupun EQ secara parsial tidak
berpengaruh, hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas dari masing-masing variabel (IQ = 0,931; EQ =
0,921; SQ = 0,000; dan interaksi IQ dengan EQ = 0,906). Hal ini berarti hipotesis ke 6 terbukti
kebenarannya, 3)  IQ, EQ, dan SQ merupakan ’trio kecerdasan’ yang tak terpisahkan dalam kehidupan
seseorang sehingga perlu dikembangkan secara komprehensif dan proporsional.
Kata kunci: IQ, EQ, SQ, Sikap Etis.

07312135-DEVRI SETYAWAN
PENGARUH KUALITAS INFORMASI, KEMAMPUAN INDIVIDUAL DAN NORMA SUBYEKTIF
TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN INTERNET SEBAGAI SUMBER
REFERENSI DALAM PENEYELESAIAN TUGAS-TUGAS KULIAH (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FE

; Pembimbing : FITRIATI AKMILA, SE, M.COMUII)
Abstrak : Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis  faktor-faktor yang mempengaruhi minat
mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai  sumber referensi dalam penyelesaian  tugas-tugas
kuliah, yaitu faktor kualitas informasi, kemampuan individu  (kemampuan menggunakan komputer
dan pengetahuan domain pencarian) dan norma subyektif. Penelitian ini menggunakan Technology
Acceptance Model (TAM)  sebagai dasar model penelitiannya dan menggabungkannya dengan gagasan
yang ada di  Theory of Planned behavior (TPB) yang digunakan untuk melengkapi TAM. Data berasal
dari 242 kuisioner yang disebarkan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Data analisa
diolah menggunakan metode Structural Equation Model  (SEM) dengan program smartPLS 1.10.
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Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
minat mahasiswa  dalam menggunakan internet sebagai
sumber referensi dalam penyelesaian  tugas-tugas kuliah dengan mediasi persepsi kemanfaatan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan komputer  berpengaruh positif dan
signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka dengan
mediasi  persepsi kemudahan.  Selain itu  norma subyektif berpengaruh langsung terhadap minat
mahasiswa dalam  menggunakan internet sebagai sumber  referensi dalam penyelesaian  tugas-tugas
kuliah  tanpa mediasi persepsi  kemanfaatan  ataupun kemudahan. Namun kualitas informasi dan
pengetahuan domain pencarian tidak terbukti berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam
menggunakan internet sebagai referensi dalam penyelesaian  tugas-tugas kuliah dengan mediasi
persepsi kemudahan.
Kata Kunci :  Kualitas Informasi, Kemampuan Menggunakan Komputer, Pengetahuan Domain

Pencarian, Norma Subyektif, TAM (Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan), TPB  dan
Structural Equation Model (SEM)

07312141-KARLA SANTI SADALI
ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA
DAN PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN

; Pembimbing : ARIEF BACHTIAR,MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
DRS, MSA., AK
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance, yang

meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan
terhadap manejemen laba. Penelitian ini juga menguji konsekuensi manejemen laba terhadap kinerja
keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel dari 57 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia, dengan menggunakan  purposive sampling yang menerbitkan laporan keuangan dari
tahun 2006-2009. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda dan regresi
sederhana.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan
terhadap manajemen laba, (2) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba, (3) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (4) ukuran
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan (5) manajemen laba tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Kata Kunci:  Mekanisme  Corporate Governance, Manajemen Laba, Kinerja Keuangan

07312153-OKKY WANNING CHANDRA PUTRA
ADOPSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI MOBILE BANKING (STUDI EMPIRIS PADA NASABAH BANK

; Pembimbing : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA, M.SI, AKMANDIRI, BRI DAN BCA DI YOGYAKARTA )
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk  menguji apakah  faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam

menggunakan teknologi  mobile banking.
Penelitian dilakukan pada  konsumen yang menggunakan jasa    mobile banking pada bank Mandiri,
BCA dan BRI di Yogyakarta, dengan jumlah sampel sebanyak  117  orang.  Teknik penarikan sampel
menggunakan  “Purposive sampling”, yaitu metode pengambilan sampel dengan pertimbangan
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tertentu yaitu nasabah Bank Mandiri, BRI dan BCA telah menggunakan dan mengoperasioanalkan
mobile banking minimal 1 tahun terakhir, dan telah berusia antara 17 - 50 tahun.  Variabel yang
diukur dalam penelitian ini adalah persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dukungan
pemerintah, kepercayaan dan resiko. Teknik alat analisis yang digunakan adalah dengan  Analisis
Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan faktor persepsi manfaat, persepsi kemudahan
penggunaan, dan kepercayaan merupakan variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap
penggunaan Mobile banking. Sedangkan faktor  risiko berpengaruh negatif  signifikan terhadap
penggunaan mobile banking. Sementara dukungan pemerintah tidak berpengaruh terhadap
penggunaan mobile banking.
Kata Kunci :  persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dukungan pemerintah, kepercayaan,
resiko, dan mobile banking.

07312155-NINDA ELISAWATI
PENGARUH JANUARY EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN

; Pembimbing : ARIEFSAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2006-2011
BACHTIAR.,DRS.,MSA.,AK
Abstrak : Pasar modal mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam proses

alokasi dana masyarakat. Sebagai suatu instrumen ekonomi, pasar modal tidak lepas dari berbagai
pengaruh lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun lingkungan non ekonomi.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh suatu anomali pasar terhadap pasar modal, yaitu
peristiwa  January Effect  tahun 2006-2011 melalui pendekatan  abnormal retrun  dan volume
perdagangan saham. Penelitian ini merupakan studi peristiwa (event study)  terhadap 45 perusahaan
yang termasuk dalam perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Hasil penelitian mengenai perbandingan  abnormal return  10 hari akhir bulan Desember dan 10 hari
awal bulan Januari menunjukkan bahwa pasar modal pada tahun 2006-2008  tidak terdapat perbedaan
yang signifikan, namun terdapat perbedaan yang signifikan pada tahun 2008-2011. Namun pada
penelitian melalui pendekatan  abnormal retrun  pada tahun 2006-2011 terdapat  perbedaan  yang
signifikan dengan adanya peristiwa  January Effect.  Sedangkan melalui pendekatan volume
perdagangan hanya pada tahun 2010-2011 yang terbukti terdapat perbedaan yang signifikan.
Kata Kunci: Abnormal return, harga saham dan volume perdagangan saham.

07312182-WILANA AGUSTINA
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN SPIRITUAL TERHADAP TINGKAT PRESTASI

; Pembimbing : RENI YENDRAWATI, DRA,AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI DI YOGYAKARTA
M.SI., AK.
Abstrak : Penelitian ini menguji mengenai  pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap

tingkat prestasi akademik mahasiswa akuntansi di Yogyakarta. Kecerdasan emosional diukur dengan
pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan  sosial. Kecerdasan spiritual
diukur dengan sikap moral yang dipandang luhur  oleh pelaku. Sedangkan tingkat prestasi akademik
diukur dengan pernyataan-pernyataan mengenai pemahaman akuntansi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat prestasi akademik
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mahasiswa akuntansi dan apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap tingkat prestasi
akademik mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi di Yogyakarta.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa penyebaran kuisioner.

Sampel penelitian ini berjumlah 180 mahasiswa akuntansi.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kecerdasan emosional tidak memiliki pengaruh yang signifikan kecuali variabel motivasi yang memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat prestasi  akademik. Sedangkan kecerdasan spiritual
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat prestasi akademik.

07312185-FITRIA AYUDYANINGRUM
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM
PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA USAHA BIDANG KULINER DI

; Pembimbing : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS, M.SIYOGYAKARTA )
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak,

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat  yang dirasakan wajib pajak, serta
persepsi pada  petugas pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak    dalam pelaporan kewajiban
perpajakannya.  Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil
Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Yogyakarta”.

Model penelitian ini, menunjukkan R Adjusted = 0,690 artinya 69,0% variabel-variabel dalam model
penelitian ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 31,0% kepatuhan wajib pajak
dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Hasil penelitian ini secara simultan
menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara  pengetahuan wajib pajak, pemahaman
wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, serta persepsi pada
petugas pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Hal ini
ditunjukkan dengan signifikan p value 0,000 < 0,05 dengan derajat keyakinan 95% (α = 0,05).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa   pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak
terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, serta  persepsi  pada  petugas
pajak, secara partial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban
perpajakannya.
Kata Kunci : Kepatuhan Pajak,  Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan
Perpajakan, Manfaat  yang Dirasakan Wajib Pajak, Persepsi Terhadap Petugas Pajak.

07312205-FARIS LATHIF
PENGARUH COST EFFICIENCY TERHADAP PENGEMBALIAN INVESTASI DENGAN PROFITABILITAS
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG

; Pembimbing : ERNA HIDAYAH, DRA, M.SI, AKTERDAFTAR DI BEI )
Abstrak : Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh positif cost efficiency

terhadap profitabilitas perusahaan, seberapa besar pengaruh positif profitabilitas terhadap
pengembalian investasi, seberapa besar pengaruh cost efficiency terhadap pengembalian investasi,
dan seberapa besar pengaruh tidak langsung cost efficiency terhadap pengembalian investasi dengan
profitabilitas sebagai variabel intervening. Penelitian bertujuan untuk membuktikan dan menganalisa
pengaruh positif cost efficiency terhadap profitabilitas, untuk membuktikan dan menganalisa
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pengaruh positif profitabilitas terhadap pengembalian investasi, untuk membuktikan dan menganalisa
pengaruh cost efficiency terhadap pengembalian investasi, dan untuk membuktikan dan menganalisa
pengaruh tidak langsung cost efficiency terhadap pengembalian investasi dengan profitabilitas sebagai
variabel intervening.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek
Indonesia) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, yaitu berjumlah 156 perusahaan. Untuk
menentukan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive random sampling. Teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis), regresi untuk uji t-statistik dan uji koefisien
determinasi dimana pengolahan data menggunakan program SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) cost efficiency berpengaruh positif terhadap profitabilitas
pada perusahaan manufaktur. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi hitung lebih kecil dari taraf
signifikansi sebesar 0,05, yaitu 0,022<0,05. Nilai koefisien determinasi sebesar 13,5%. (2) Profitabilitas
berpengaruh positif terhadap pengembalian investasi yang ditunjukkan dengan signifikansi
0,001<0,05. (3) Cost efficiency tidak berpengaruh terhadap pengembalian investasi yang ditunjukkan
dengan signifikansi 0,104>0,05. (4) Cost efficiency berpengaruh  tidak langsung terhadap
pengembalian investasi dengan profitabilitas sebagai variabel intervening, hal ini ditunjukkan oleh
koefisien hubungan tidak langsung lebih besar dari koefisien hubungan langsung.
Kata kunci: Cost efficiency, Profitabilitas, Pengembalian Investasi.

07312211-ZULITA DYAH  S
PENELITIAN EKSPERIMEN PENGARUH NAMA BAIK KAP TERHADAP AUDIT FEE DENGAN

; Pembimbing : KUMALA HADI, DR, M.SI, AK,KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
CPA
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh nama baik KAP terhadap audit fee dengan

kualitas audit sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode penelitian baru yang
berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu metode eksperimen laboratorium ( laboratory experiment )
dengan menggunakan objek penelitian buatan ( artificial object ).
Penelitian ini mengambil sampel para mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia yang
telah menempuh mata kuliah audit dan dikondisikan menjadi seorang auditor untuk melihat respon
mereka sehubungan dengan treatment yang diberikan. Data diambil dengan menggunakan kuisioner.
Kemudian pengujian pengaruh secara langsung dan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan
Simultaning Equation Model ( SEM ) dengan bantuan software Partial Least Square ( PLS ).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nama baik KAP baik secara langsung ataupun tidak langsung
melalui kualitas audit secara signifikan mempengaruhi audit
fee.
Kata kunci : Nama Baik KAP, Kualitas Audit, Audit Fee, Eksperimen
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07312217-HAIRUN NISAA'
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL

; Pembimbing : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA.,PADA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU
M.SI., AK

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan
teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap kinerja individual pada Instansi Pemerintah Provinsi
Riau. Penelitian ini menggunakan alat uji statistik dengan pendekatan Partial Least Square (PLS).
Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor pemanfaatan teknologi
informasi terhadap pengguna, dan apakah pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat
mempengaruhi kinerja individual. Penelitian ini mengambil sampel para pegawai yang bekerja pada
Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Sampel yang diambil adalah sebesar 150 orang tetapi sampel yang
dapat diolah sebanyak 116 orang dimana sampel tersebut yang menggunakan teknologi informasi
dalam menyelesaikan tugasnya.
Dari Sembilan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis

yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa: faktor sosial dan konsekuensi jangka panjang tidak
berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
Kata Kunci:  faktor sosial, faktor  affect, kesesuaian tugas, konsekunsi jangka panjang, kondisis yang
memfasilitasi, kompleksitas, pemanfaatan teknologi informasi, kepercayaan, kepuasan pemakai dan
kinerja individual.

07312220-ISNA PUTRI RAHMAWATI
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN

; Pembimbing :PROSENTASE KEPEMILIKAN MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AK

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  Corporate Social Responsibility
terhadap nilai perusahaan dengan prosentase kepelimikan manajemen sebagai variabel moderating.
Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu Corporate Social Responsibility,  kepemilikan
manajemen sebagai variabel moderating, serta nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Tujuan
penelitian ini adalah untuk  mengetahui apakah  Corporate Social Responsibility  memberikan
pengaruh  terhadap nilai perusahaan dan untuk mengetahui apakah prosentase kepemilikan
manajemen memiliki pengaruh    sebagai  variabel  moderating dalam hubungan antara Corporate
Social Responsibility dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahan maufaktur
yang terdapat dalam indeks Kompas 100 selama tahun 2008 sampai 2009. Terdapat 41 perusahaan
yang menjadi sampel penelitian. Metode statistik  yang digunakan adalah dengan menggunakan model
regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  Corporate Social Responsibility
terbukti  berpengaruh  signifikan secara positif terhadap nilai perusahaan.  Hasil penelitian ini berhasil
menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan secara negative.  Dengan
demikian prosentase kepemilikan manajemen dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara positif
sebagai variabel moderating dalam hubungan antara CSR dan nilai perusahaan.
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, prosentase kepemilikan manajemen, dan nilai
perusahaan.
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07312235-ULFAH PRASTIANI MASHAR
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA BANK

; Pembimbing : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI., AKUMUM PEMERINTAH DI PEKANBARU
Abstrak : Studi ini bertujuan untuk menguji  pengaruh variable keterlibatan pengguna, kemampuan pemakai,

ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, dan formalisasi pengembangan Sistem Informasi (SI)
terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan penggunaan SIA sebagai wakil
kinerja SIA. Selain itu juga menguji  perbedaan kinerja SIA kaitannya dengan progam pelatihan
pendidikan, komite pengendali SI dan independensi lokasi departemen SI. Penelitian  ini berdasar
kepada penelitian Acep Komara (2006) dengan perubahan terletak pada focus penelitian yakni pada
objek penelitian, alat analisis, dan instrument yang digunakan untuk mengukur kinerja SIA.
Data penelitian diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang langsung disebarkan oleh peneliti
kepada responden. Tiga Bank Umum Pemerintah terlibat dalam penelitian ini menunjukkan tingkat
respon sebesar 71%  dari populasi sejumlah 100. Metode analisis penelitian terdiri dari : uji pengaruh
menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji f,  dan koefisien determinasi. Sedangkan uji beda
menggunakan Mann Whitney U test.
Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan bahwa variable kemampuan pemakai, ukuran organisasi,

dan  dukungan manajemen puncak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan  pengguna.
Selain itu, variable ukuran organisasi dan formalisasi pengembangan SI berpengaruh secara signifikan
terhadap penggunaan SIA. Sedangkan pada uji simultan, seluruh variable independen yang diamati
berpengaruh terhadap kinerja SIA. Selanjutnya, koefisien determinasi untuk variable Y1 ( kepuasaan
pengguna) dan Y2 ( penggunaan sistem) masing-masing sebesar 59,4% dan 76,3%. Pada uji beda
dengan Mann Whitney U test hanya  komite pengendali SI yang terdapat perbedaan berkaitan dengan
kinerja SIA.
Kata Kunci : Kepuasan Pengguna SIA, Penggunaan SIA, Keterlibatan Pengguna, Keahlian Pemakai,
Ukuran Organisasi, Dukungan Manajemen Puncak, Formalisasi Pengembangan SI

07312241-QISTI DIRGANTARI
;ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKANBARU (PERIODE 2006-2010 )

Pembimbing : KUMALA HADI, DR, M.SI,AK, CPA
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian Kota
Pekanbaru. Faktor yang dianalisis adalah dari peraturan perundang – undangan, pendapatan daerah,
belanja daerah, SDM pemerintah daerah, kemampuan menarik investor dan SDA yang dikuasai
pemerintah pusat.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengambilan data langsung, wawancara dan
kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis
data menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru dapat dikatakan
sangat rendah.
Adapun saran yang diberikan yaitu, membuat sistem belanja daerah yang lebih efektif dan membuat
kebijakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
Kata Kunci :  Kemandirian Keuangan Daerah, PAD, Belanja Daerah
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07312244-NURUL HANINGTYAS
PENGARUH TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN DAN RESIKO TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS

;ELECTRONIC TICKETING PASA PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN DI JAKARTA ,
Pembimbing : HADRI KUSUMA, PROF, DR, MBA
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah faktor tingkat kepuasan pelanggan dan resiko beserta

indikatornya berpengaruh terhadap penggunaan electronic ticketing di Jakarta dengan melibatkan
persepsi harga  serta persepsi kualitas layanan.
Penelitian ini melibatkan 127 responden pengguna electronic ticketing di Jakarta. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan program Smart PLS .
Setelah menetapkan model konseptual yang menghubungkan harga, kualitas layanan, kepuasan
pelanggan dan persepsi resiko terhadap penggunaan electronic ticketing, penemuan empiris
menunjukkan bahwa persepsi harga, persepsi kualitas layanan, dan persepsi  kepuasan pelanggan
secara signifikan mempengaruhi penggunaan electronic ticketing sedangkan persepsi risiko terbukti
secara tidak signifikan berpengaruh terhadap penggunaan electronic ticketing.
Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa harga, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan electronic ticketing, tetapi hanya resiko yang tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan electronic ticketing.
Key Words: Tingkat Kepuasan Pelanggan, Resiko, Electronic Ticketing, Harga, Kualitas Layanan.

07312253-RIZALIA DWIPUSPITA PUTERI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (STUDI EMPIRIS PADA INSTANSI-INSTANSI

; Pembimbing : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI., AKPEMERINTAH DI YOGYAKARTA)
Abstrak : Penelitian ini berjudul “Analisi Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem

Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi” studi empiris pada beberapa instansi pemerintah di
Yogyakarta. Faktor – faktor tersebut meliputi, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan
kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai.
Penelitian mengambil sample para karyawan instansi yang telah menggunakan sistem informasi
berbasis komputer di Yogyakarta. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling,
dari seluruh kuesioner yang disebar sejumlah 120 dapat kembali sebanyak 84, dan yang dapat diolah
adalah sebanyak 84. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.
Dari penelitian yang dilakukan  telah menghasilkan kesimpulan bahwa variabel ekspektasi kinerja dan
ekspektasi usaha terbukti berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi, sedangkan
faktor sosial tidak terbukti.
Kondisi yang memfasilitasi pemakai terbukti berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi dan
minat pemanfaatan sistem informasi tidak terbukti berpengaruh terhadap penggunaan sistem
informasi.
Kata kunci: Ekspektasi kinerja, ekspektasi  usaha, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi pemakai,
minat pemanfaatan sistem informasi, penggunaan sistem informasi.
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07312270-DYAH SAPTANINGRUM
; Pembimbing :ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA

ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AK
Abstrak : Perataan laba ( Income Smoothing ) adalah cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi

fluktuasi  laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara artificial ( melalui
metode akuntansi ) maupun secara  riil  dilakukan oleh manajemen untuk mencapai maksud-maksud
tertentu. Tindakan perataan ini dikritik oleh banyak pihak karena dapat menyebabkan disclosure
dalam Laporan Keuangan menjadi tidak memadai, hal ini mengakibatkan Laporan Keuangan tidak lagi
mencerminkan keadaan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang terjadi di suatu perusahaan yang
seharusnya perlu diketahui oleh pemakai Laporan Keuangan.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan perataan laba yaitu
ukuran perusahaan ( size), Profitabilitas, Leverage Financial, Devidend Pay Out Ratio, dan Kepemilikan
Institusional. Pemisahan antara perusahaan yang melakukan tindakan perataan laba dan yang tidak
melakukan perataan laba dengan menggunakan Index Eckel untuk perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 69 perusahaan, pengamatan dilakukan
selama 4 tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan 2009.
Analisis menggunakan model analisis regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi
klasik, yang meliputi uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Hasil
perhitungan Index Eckel menunjukkan bahwa sebanyak 25 perusahaan yang melakukan tindakan
perataan laba, dan 44 perusahaan yang tidak melakukan tindakan perataan laba. Kesimpulan yang
didapat dari penelitian ini adalah variabel ukuran perusahaan, profitabilitas,  financial leverage,  dan
kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. Devidend pay out
ratio  tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba.
Kata Kunci : Perataan laba, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Financial Leverage, Dividend Pay Out
Ratio, Kepemilikan Institusional.

07312283-LUTFI RIZKI ROSYADI
;PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI

Pembimbing : NOOR ENDAH CAHYAWATI, DRA, M.SI
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memahami  pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat

pemahaman akuntansi.  Hipotesis yang diajukan: (1)  pengenalan diri berpengaruh positif terhadap
tingkat pemahaman akuntansi. (2)  pengendalian diri berpengaruh positif terhadap tingkat
pemahaman akuntansi. (3)  motivasi berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. (4)
empati berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. (5) keterampilan social
berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi.
Subyek penelitian ini adalah  143  mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Ini
adalah penelitian menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner dan sampel diambil
dengan menggunakan  snowballing, dan lebih spesifik sampling, purposive. Uji validitas yang
digunakan konvergen dan diskriminan, dan uji reliabilitas digunakan reliabilitas komposit.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh positif signifikan pengenalan diri  pada
pemahaman akuntansi;  terdapat  pengaruh  positif  signifikan pengendalian diri  terhadap
pemahaman akuntansi;  terdapat  pengaruh yang positif signifikan motivasi  terhadap pemahaman
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akuntansit;  terdapat pengaruh positif dan signifikan  empati  terhadap  pemahaman akuntansi;
terdapat pengaruh  yang positif signifikan keterampilan sosial terhadap pemahaman akuntansi.
Kata Kunci: Pengenalan diri, Pengendalian diri, Motivasi, Empati, Keterampilan sosial, Pemahaman
akuntansi.

07312293-RIDA FITRIA SARI
PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP BIAYA MODAL EKUITAS (STUDI PADA PERUSAHAAN

; Pembimbing : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AKPUBLIK SEKTOR MANUFAKTUR)
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap biaya

modal ekuitas. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang mempublikasikan
laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) tahun 2005-2009. Metode yang
digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling dan pooling data, dalam metode ini
diperoleh sebanyak 69 Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel sehingga jumlah sampel
penelitian ini sebanyak 338. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba
yang diukur dengan discretionary accruals  model Kang dan Sivarama khrisnan dan biaya modal ekuitas
diukur dengan model Ohlson. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linear sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif dan signikan pada
level 5% terhadap biaya modal ekuitas.
Katakunci:  Manajemen Laba, Biaya Modal Ekuitas.

07312296-DIAN KUSUMA WARDANI
; Pembimbing :ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN

ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yangmempengaruhi nilai perusahaan. Sampel

dalam penelitian ini adalah perusahaanmanufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan yang
terdaftar di BursaEfek Indonesia (BEI) tahun 2005-2009. Metode yang digunakan dalam
pemilihansampel adalah purposive sampling, dalam metode ini diperoleh sebanyak 150Perusahaan
yang memenuhi kriteria sebagai sampel.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Price
Book Value,mekanisme corporate governance (komite audit, komisaris independen,kepemilikan
institusional, kepemilikan manajerial). Alat analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah analisis
regresi berganda dengan menggunakanbantuan Software Spss.  Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa investment opportunity setmempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan; komite
auditberpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan; kepemilikan manajerialberpengaruh
positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci : Price Book Value, investment opportunity set, nilai perusahaan, corporate governance.
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07312307-REZA ADITYA RAMADHAN
PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL

; Pembimbing : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AKPERIODE 2006-2009
Abstrak : Reksadana merupakan  alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan

pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi
mereka. Hadirnya reksadana syariah sejak tahun 1997 melengkapi keragaman reksadana konvensional
yang telah ada sebelumnya untuk menjadi pilihan investasi bagi para pemodal, khususnya bagi
pemodal muslim. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan kinerja reksadana
konvensional dengan reksadana syariah yang dilihat dari return dan resiko, serta  kinerja indeks
reksadana konvensional dengan kinerja indeks reksadana syariah yang dapat dilihat dari indeks
Sharpe, Treynor, MM, dan TT serta Jensen’s Alpha. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
deskriptif dengan studi komparatif.
Alat bantu uji statistik komparatif yang digunakan adalah program Statistical Product and Service
Solution (SPSS) ver. 17.0 for Windows dan Microsoft Excel 2007. Sedangkan data yang digunakan
berupa data Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/Unit), data Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) dan Jakarta Islamic Index (JII) harian serta data tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI) bulanan periode 2006 sampai dengan 2009. Pengujian uji statistik komparatif antara kinerja
reksadana konvensional dengan reksadana syariah dengan metode Tingkat Return, Tingkat Resiko,
Sharpe Index, Treynor Index, MM Index, dan Index TT menggunakan pengujian independent sample t-
test dan kruskal-wallis test. Secara keseluruhan  dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan
kinerja reksa dana syariah dengan dana konvensional dilihat dari sisi return, resiko, Indeks Sharpe,
Indeks Jensen’s, Indeks Treynor, Indeks MM, dan Indeks TT selama tahun 2006 sampai dengan tahun
2009.

07312310-AFRI NARITA SARI
PENGARUH PRIVASI, KEAMANAN, KEPERCAYAAN DAN PENGALAMAN TERHADAP NIAT UNTUK

; Pembimbing : NOOR ENDAH CAHYAWATI, SE., M.SI., Ak.BERTRANSAKSI E-TICKET ONLINE
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari privasi, keamanan, kepercayaan, dan

pengalaman internet, untuk tujuan transaksi  e-ticket. Penggunaan pendekatan teori perilaku yang
direncanakan dalam penelitian ini. Hipotesis yang diajukan: (1) Privasi berpengaruh positif  terhadap
persepsi resiko. (2) Keamanan secara negatif berpengaruh terhadap persepsi resiko. (3) Kepercayaan
akan berpengaruh negatif terhadap persepsi risiko. (4) Kepercayaan  berpengaruh positif terhadap
sikap konsumen untuk bertransaksi e-ticket. (5) Persepsi risiko akan berpengaruh negatif terhadap
sikap konsumen untuk bertransaksi  e-ticket. (6) Persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap niat
individu untuk melakukan transaksi e-ticket. (7) Sikap berpengaruh positif terhadap niat konsumen
untuk bertransaksi e-ticket. (8) Pengalaman menggunakan internet secara positif mempengaruhi niat
untuk bertransaksi  e-ticket. (9) Norma subjektif akan secara positif mempengaruhi niat untuk
bertransaksi e-ticket. (10) Kontrol perilaku secara positif akan mempengaruhi niat untuk bertransaksi
e-ticket.
Subyek penelitian ini adalah 110  konsumen pengguna internet di kota Yogyakarta. Ini adalah
penelitian menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner dan sampel diambil dengan
menggunakan non probability sampling, dan lebih spesifik sampling, purposive. Uji  validitas yang
digunakan konvergen dan diskriminan, dan uji reliabilitas digunakan reliabilitas komposit.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh negatif signifikan privasi pada persepsi
resiko; terdapat pengaruh positif dan signifikan keamanan terhadap persepsi risiko; terdapat pengaruh
negatif dan tidak signifikan kepercayaan terhadap persepsi risiko; terdapat pengaruh yang positif
signifikan kepercayaan terhadap sikap; terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan persepsi risiko
terhadap sikap; terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan persepsi resiko terhadap niat; terdapat
pengaruh positif dan tidak signifikan sikap terhadap niat; terdapat pengaruh yang positif signifikan
pengalaman internet terhadap niat; terdapat pengaruh positif signifikan norma subjektif terhadap
niat; terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan kontrol perilaku terhadap niat.
Kata Kunci: Privasi, Keamanan, Kepercayaan, Pengalaman Internet, Niat, Teori Planned Behaviour,
perusahaan jasa e-ticket, dan transaksi e-ticket.

07312317-BUDI RAHMAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA

; Pembimbing :INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap

Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Faktor-faktor yang digunakan peneliti untuk diuji adalah ukuran perusahaan, struktur kepemilikan,
profitabilitas, rasio  gearing, Reputasi auditor, rasio aktifitas, likuiditas, dan pendapat auditor.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, pendapat auditor , dan  reputasi auditor

terdahulu yang menjadi faktor yang menyebabkan terlambatnya laporan keuangan lama untuk
dipublikasikan.
Kata kunci :  Ketepatan waktu, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, rasio gearing,
reputasi auditor, rasio aktifitaas,  pendapat auditor, likuidiitas, bapepam

07312331-MOHAMMAD RAINO RAHMANTA
;THE RELATIONSHIP BETWEEN HEDONISM AND ATTITUDE TOWARD INTERNET BANKING

Pembimbing : HADRI KUSUMA , PROF., DR., MBA.
Abstrak : Recently, the development of the Internet is growing faster, and use of the Internet has become a

lifestyle in human life. By using the Internet, all important activities can be done anywhere and
anytime, it is like babysitting service.
This research has an objective to test the relationship of hedonism and attitude toward internet
banking to the loyalty toward internet banking system by developing adaption theory which is called
by Technology Acceptance Model (TAM) and contains of two variable which are perceived ease of use
and perceived of usefulness.
The problem in this research is how the hedonism and attitude toward internet banking can affect the
customer’s loyalty toward internet banking? Here, we use the user of internet banking as the sample
in Yogyakarta and then the data are calculated by using SmartPLS.
The result of this research shows that hedonism does not have any relationship with the loyalty
toward internet banking as well as hedonism with customer’s attitude toward internet banking which
does not have positive relationship. On the other hand, Perceived ease of use show positive
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relationship with perceived of usefulness and loyalty toward internet banking. Perceived ease of use
also show significant influence to the attitude toward internet banking.
Keywords: Hedonism, Loyalty, TAM, Attitude, and Internet Banking

07312340-MARINA SILVIA SARI
; PembimbingMEMBANGUN KEMBALI KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM B2C E-COMMERCE

: HADRI KUSUMA , PROF., DR., MBA.
Abstrak : Penelitian ini berjudul, “Membangun Kembali Kepercayaan Masyarakat dalam B2C E-Commerce”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana  saja usaha pembangunan kembali atas kepercayaan
pelanggaran pada Business to Consumer (B2C) E-commerce dan untuk menguji seberapa besar
pengaruh perbaikan sistem pada Business to Consumer (B2C) E-commerce.

Penelitian ini mengambil sampel para pengguna B2C E-Commercedi Yogyakarta, terutama para
pengguna B2C E-Commerce yang mengalami pelanggaran kepercayaan dalam B2C E-Commerce.  Dari
300 kuesioner yang disebar, hanya  282 kuesioner yang dikembalikan dan sebanyak  224  kuisioner
yang dapat diolah  dan sesuai dengan kriteria penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan software SmartPLS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  dari ke 6 (enam) hipotesis tersebut terdapat 3 (tiga) hipotesis
yang tidak terbukti yaitu hipotesa 1 (satu), hipotesa 3 (tiga) dan  hipotesa 4 (empat) sedangkan 3 (tiga)
hipotesis lainnya terbukti dan terdukung oleh data  dan dinyatakan berhubungan positif dengan
keinginan untuk melanjutkan kepercayaan, baik melalui konfirmasi, maupun perbaikan sistem. Dalam
penelitian ini membuktikan bahwa penigkatan komunikasi berpengaruh positif terhadap pemulihan
kepercayaan melalui perbaikan sistem, dan pemulihan ini berpengaruh terhadap adanya konfirmasi
pemulihan kepercayaan yang nantinya akan  berpengaruh terhadap  keinginan untuk melanjutkan
kepercayaan dalam B2C E.Commerce. Sedangkan jaminan komitmen, dukungan pihak ketiga dan
keanekarragaman produk penjual tidak terbukti berhubungan positif dengan adanya pemulihan
kepercayaan melalui perbaikan sistem.
Kata Kunci:  Membangun Kepercayaan Kembali, B2C E – Commerce, Jaminan Komitmen, Peningkatan
Komunikasi, Keanekaragaman Produk Penjual, Dukungan Pihak Ketiga, Konfirmasi Pemulihan
kepercayaan, Perbaikan kepercayaan.

07312343-YESSY NAILA ULFA
THE EFFECT OF FAMILY OWNERSHIP AND MANAGEMENT ON FIRM PERFORMANCE OF

;MANUFACTURING COMPANY LISTED ON INDONESIA'S STOCK EXCHANGE YEAR 2004-2008
Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E., M.BUS
Abstrak : According to the ownership structure, company grouped into two types. First is family company and

second is non-family company. This study is tried to examines the relationship between ownership
structure and firm performance. Do the family ownership firm can achieve better performance
compared to non-family company. Based on the descriptive statistic and t-test result used to compare
the performance measurement between family and non-family firm, family firm only have significant
differences on efficiency mesurement. It means that family firm does not have positive impact on both
firm's profitability and financially.
Keyword: Firm ownership, profitability, efficiency, financially, firm structure.
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07312363-RAJA RISKY FEBIANSHA
; Pembimbing :ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN (2005-2009 )

KUMALA HADI, DR,M.SI, AK.CPA
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian Kabupaten Bintan.

Faktor yang dianalisis adalah dari peraturan perundang – undangan  yaitu undang-undang Nomor 32
dan 33 Tahun 2004, pendapatan daerah, potensi pendapatan daerah, belanja daerah, kualitas Sumber
Daya Manusia, kemampuan daerah untuk menarik investor dan memperkirakan kapan daerah akan
bisa mandiri dan apa yang bisa dilakukan untuk menjadi suatu daerah yang mandiri.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengambilan data langsung, wawancara dan
kepustakaan. Metode analisis data yang  digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan
hasil  analisis data menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten  Bintan
dapat dikatakan rendah. Adapun saran yang diberikan yaitu, menyempurnakan kembali undang-
undang tentang pemerintah daerah sehingga akan memberi ketegasan untuk menjadikan suatu
daerah bisa mandiri, membuat sistem belanja  daerah yang lebih efektif dan membuat kebijakan untuk
peningkatan pendapatan asli daerah.
Kata Kunci :  Kemandirian Keuangan Daerah, PAD, Belanja Daerah

07312369-AULIA HUSNUL KHATIMAH
PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA MAHASISWA SENIOR DAN MAHASISWA JUNIOR PADA

; Pembimbing :PROGRAM S 1 REGULER, S 1 EKSTENSI DAN DIPLOMA 3 DI KALIMANTAN BARAT
RENI YENDRAWATI, DRA, M.SI., AK.

Abstrak : Penelitian ini berjudul “Perbedaan Persepsi Antara Mahasiswa Senior Dan Mahasiswa
Junior Pada Program S-1 Reguler, S-1 Ekstensi Dan Program Diploma 3 Di Kalimantan Barat”. Penelitian
ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior
mengenai profesi akuntan pada program S-1 Reguler, S-1 Ekstensi dan Program Diploma 3.
Penelitian mengambil sampel para mahasiswa pada program S-1 Reguler, S-1 Ekstensi dan Diploma 3
di Kalimantan Barat. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program S-1 Reguler, persepsi mahasiswa junior terhadap
“akuntan sebagai karir” lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi mahasiswa senior. Pada program S-
1 Ekstensi dan Diploma 3 tidak terdapat perbedaan persepsi.
Pada pengujian perbedaan persepsi antar program studi, hasil penelitian menunujukan bahwa
perbedaan antara program S-1 Reguler dengan S-1 Ekstensi persepsi mahasiswa S-1 Ekstensi terhadap
“akuntan sebagai karir lebih tinggi dibanding mahasiswa S-1 Reguler. Pada program S-1 Reguler
dengan Diploma 3 tidak ada perbedaan persepsi antara kedua program.  Dan pada program S-1
Ekstensi dengan Diploma 3 tidak ada perbedaan  persepsi juga  antara kedua program.
Kata kunci  :  Profesi Akuntan, Program S-1 Reguler, S-1 Ekstensi dan  Program Diploma 3.
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07312391-AJENG LIDYA E.
AUDIT FORENSIK PADA KASUS KORUPSI DI PDAM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2005: STUDI

;KASUS PADA PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
Pembimbing : KUMALA HADI, DR, M.SI, AK, CPA
Abstrak : Penanganan kasus korupsi sudah dilakukan oleh pemerintah dengan banyak cara seperti merubah

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan yang dibutuhkan, mendirikan lembaga
pemberantasan korupsi (KPK), dan memperketat sistem pengendalian yang ada disetiap masing-
masing intansi pemerintah. Namun, upaya-upaya tersebut tetap saja tidak dapat mengungkap dan
memberantas korupsi secara tuntas. Pada saat sekarang ini ada sebuah instrument yang dipandang
sangat membantu dalam mengungkapkan dan memberantas korupsi yaitu dapat disebut Audit
Forensik (forensic auditing). Tetapi sangat disayangkan pemahaman mengenai adanya audit forensik
dalam tugas yang sebenarnya belum banyak diketahui oleh semua pihak yang terkait untuk
menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi,  tidak kecuali elemen masyarakat. Oleh karena itu agar
audit forensik dapat benar-benar diketahui oleh semua pihak, dan dapat diterapkan untuk
menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, serta untuk memahami seberapa jauh dan bagaimana
penerapannya serta manfaatnya, maka dilakukanlah penelitian ini. Selain itu dalam penelitian ini juga
bertujuan untuk mengetahui motivasi terjadinya korupsi, mengetahui bagaimana pola korupsi yang
ada dan  untuk mengatahui proses pengadilan dan putusan pengadilan.
Penelitian ini dilakukan pada kasus korupsi di PDAM kabupaten sleman tahun 2005: studi kasus pada
pengungkapan kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Data diperoleh dengan mengadakan
penelitian pendahulu, pengamatan, wawancara, catatan lapangan, studi dokumentasi, dan literatur.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus, melalui
prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-
teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi pada kasus korupsi dan audit forensik pada Kejaksaan
Negeri Sleman, berdasarkan informasi yang dikumpulkan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengungkapan dan penanganan kasus korupsi telah
melibatkan Kejaksaan dan BPKP dalam melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian negara dan
saksi ahli. Keterlibatan kedua pihak tersebut disebut sebagai proses Audit Forensik, yang merupakan
instrumen dipandang paling penting dalam melakukan pengungkapan dan pemberantasan korupsi.
Motivasi terjadinya korupsi dapat dikelompokkan kedalam segitiga fraud (Fraud Triangle) serta
didukung korupsi yang telah menjadi budaya dan dalam putusan pengadilan adanya ketidaktepatan
yang dapat disebabkan karena kurangnya tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada
para pelaku. Korupsi ini dilakukan dengan cara penyalahgunaan wewenang, yang dimana pelaku
melakukan pekerjaan diluar wewenang yang telah dilakukan.
Key word : Audit Forensik (forensic auditing), Korupsi, PDAM Kabupaten Sleman
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07312393-ANINDA ADHANINGGAR
DAMPAK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PERNYATAAN STANDAR

; Pembimbing : SYAMSULAKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) N0.102 TENTANG AKAD MURABAHAH
HADI, DRS., M.SI., AK
Abstrak : Penelitian ini berjudul  “Dampak Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang Murabahah”yang mempunyai tujuan untuk mengalisis
kesyari’an PSAK No. 102 sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Dasar penelitian ini adalah menganalisis PSAK
no. 102 sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau belum. Fokusnya pada transaksi akad Murabahah.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek pada penelitian ini yaitu standar akuntansi

Murabahah. Sumber data yang digunakan yaitu sumber sekunder yang berasal dari Fatwa DSN-MUI,
PSAK per 1 Juli 2009, dan buku-buku lainnya yang mendukung penelitian ini.
Berdasarkan hasil analisis data, isi dari PSAK no. 102 sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, maka Fatwa
DSN-MUI tersebut mempunyai dampak dalam pembuatan PSAK no. 102 karena hampir semua yang
ada dalam PSAK no. 102 tersebut isinya mengadopsi dari Fatwa DSN-MUI. Tetapi terdapat pernyataan
yangkurang spesifik baik dalam PSAK No. 102 maupun Fatwa DSN-MUI.
Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI, PSAK No. 102, Murabahah

07312394-MEGA LUSTINA SARI
AUDIT FORENSIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LOKET PEMBANTU PASAR PAKEM, TURI & COLOMBO PADA PD BPR BANK

; Pembimbing : KUMALA HADI, DR, M.SI, AK, CPAPASAR KABUPATEN SLEMAN)
Abstrak : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedangkan fokus penelitiannya adalah  memahami

bagimana peranan audit forensik pada penyelesaian kasus ini dan bagaimana pola dilakukan korupsi
ini. Metode yang digunakan adalah studi kasus yaitu metode yang menjelaskan suatu pemahaman
dinamis dalam konteks kasus, yang dapat memberikan gambaran terhadap suatu permasalahan, juga
pengujian terhadap teori atau pembentukan teori. Studi kasus ini dilakukan di Loket Pembantu Pasar
Pakem, Turi dan Colombo pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman.  Data diambil
di Kejaksaan Negeri Sleman dan dalam wilayah Sleman. Data diperoleh dengan mengadakan penelitian
pendahuluan, wawancara, studi dokumentasi, dan literatur.
Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman di mana analisis
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi terjadinya korupsi dapat
dikelompokkan ke dalam segitiga  fraud  serta didukung oleh korupsi yang sudah menjadi budaya dan
hukuman yang tidak menimbulkan efek jera. Korupsi ini dilakukan dengan cara melakukan realisasi
pinjaman kredit fiktif dan melakukan mark up terhadap jumlah nominal pinjaman. Kasus ini ditangani
dengan baik oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan melibatkan Auditor Forensik yaitu BPKP dalam upaya
penyelesaiannya.
Kata kunci : Korupsi, Audit forensik, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman
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07312404-ANITA DEWANTI
PERBEDAAN PERSEPSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS MENGENAI PENGGELAPAN
PAJAK DAN PEMBAYARAN ZAKAT DILIHAT DARI SISI GENDER, USIA, TINGKAT RELIGIUSITAS DAN

; Pembimbing : KUMALA HADI, DR, M.SI, AK, CPATINGKAT PENDIDIKAN
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah  terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dalam

pengambilan keputusan etis mengenai penggelapan pajak dan pembayaran zakat jika dilihat dari sisi
gender, usia, tingkat religiusitas, dan tingkat pendidikan.
Penelitian ini melibatkan 98  pengusaha kecil yang beragama Islam sebagai responden  di  Yogyakarta.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program  SPSS 17 for windows.  Setelah  melakukan uji
beda terhadap persepsi pengambilan keputusan etis mengenai penggelapan pajak dan pembayaran
zakat, penemuan empiris menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifkan antara pengusaha
pria dan wanita, pengusaha dengan usia>30 tahun dan usia ≤30 tahun, pengusaha dengan tingkat
religiustas tinggi dan tingkat religiustas rendah serta pengusaha dengan tingkat pendidikan tinggi dan
tingkat pendidikan rendah.
Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa dalam pengambilan keputusan etis,  persepsi
pengusaha pria lebih tinggi dari pegusaha wanita, persepsi pengusaha usia >30  tahun  lebih  tinggi dari
pengusaha usia ≤30  tahun, persepsi pengusaha dengan tingkat religiustas tinggi lebih tinggi dari
pengusaha dengan tingkat religiusitas rendah serta persepsi pengusaha dengan tingkat pendidikan
tinggi lebih tinggi dari pengusaha dengan tingkat pendidikan  rendah.
Key Words: Etika, Penggelapan Pajak, Pembayaran Zakat, Penggelapan Pajak.

07312406-NURLAILA MAYSAROH C
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL

; Pembimbing : MUQODIM., DRS., MBA, AK.DALAM LAPORAN KEUANGAN
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor efisiensi operasi, ukuran

perusahaan, tingkat laba, leverage, dan dewan komisaris terhadap pengungkapan
pertanggungjawaban sosial. Sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah efisiensi operasi,
ukuran perusahaan, tingkat laba, leverage,   dan dewan komisaris, sedangkan variabel dependennya
pengungkapan pertanggungjawaban sosial.
Sampel penelitian ini adalah  perusahaan  food and beverages  yang terdaftar di BEI dan selama tahun
2006 sampai dengan tahun 2009 menerbitkan laporan tahunannya. Dari kriteria tersebut didapatkan
12 perusahaaan  food and beverages  yang memenuhi kriteria. Metode  analisa data menggunakan
analisis regresi berganda, menggunakan bantuan program SPSS for window release 14.
Dari hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut PPS = 0,16 – 0,161EO + 0,011UP
– 0,121TL – 0,091L + 0,010DK. Hasil pengujian F diperoleh nilai signifikan  F sebesar 0,000, hal  tersebut
dapat diartikan bahwa efisiensi operasi, ukuran perusahaan, tingkat laba,  leverage, dan dewan
komisaris secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban
sosial pada perusahaan  food and beverages.
Pengaruh variabel efisiensi operasi, ukuran perusahaan, tingkat laba, leverage, dan dewan komisaris
hanya menjelaskan  pengungkapan pertanggungjawaban sosial sebesar 44,3% sedangkan sisanya
sebesar 55,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Secara parsial  variabel efisiensi operasi,
leverage, dan dewan komisaris berpengaruh secara  signifikan terhadap pengungkapan
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pertanggungjawaban sosial. Sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan dan tingkat laba tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial.
Kata kunci: Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial, Efisiensi Operasi Ukuran Perusahaan, Tingkat

Laba, Leverage, Dewan Komisaris.

07312435-DISA ANNISAA AZZAHRA
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI

; Pembimbing :KASUS KABUPATEN/KOTA PROPINSI DIY DAN PROPINSI JAWA TENGAH)
MAHMUDI, SE, M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis atau menguji faktor-faktor yang diduga

berhubungan dengan kinerja pemerintah pada kabupaten/kota propinsi DIY dan Jawa Tengah.
Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan yang tertuang dalam hipotesis yang
berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan rasio-rasio yang digunakan  yaitu rasio likuiditas,
solvabilitas, leverage, ketergantungan keuangan daerah, dan derajat desentralisasi dengan objek
penelitian sebanyak 33 kabupaten/kota propinsi DIY dan Jawa Tengah dengan data berupa laporan
keuangan dan laporan realisasi anggaran tahun 2006-2007.
Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  Hasil pengujian secara  parsial
menunjukkan  bahwa  variabel derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pemerintah daerah di Propinsi DIY dan Jawa Tengah, sedangkan  untuk variabel-variabel  rasio
likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, dan  rasio ketergantungan tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di propinsi DIY dan  Jawa Tengah.
Key Word   : Rasio keuangan, likuiditas, solvabilitas, leverage, ketergantungan, derajat desentralisasi,
kinerja pemerintah daerah.

07312442-MUHAMMAD MIFTAKHUL F
PENGEMBANGAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DAN TASK TECHNOLOGY FIT MODEL

;TERHADAP KONSUMEN ELECTRONIC COMMERCE( STUDI KASUS : WWW. KASKUS.US)
Pembimbing : FITRIATI AKMILA, SE, M.COM
Abstrak : Penelitian ini membandingkan dua model untuk mengukur penggunaan aktual pada  e-commerce.

Penelitian bermaksud untuk  menentukan model yang lebih baik dalam memprediksi penggunaan
konsumen terhadap belanja online (e-commerce). Model pertama yang digunakan adalah Technology
Acceptance Model (TAM) sedangkan model yang kedua adalah model pengembangan TAM dan Task-
Technolohy Fit (TTF). Model TAM yang digunakan adalah model yang telah mengalami dua modifikasi
yaitu pertama menghilangkan hubungan antara persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan, dan
yang kedua adalah memberikan hubungan langsung antara persepsi kemanfaatan dan penggunaan
aktual. Sample yang digunakan adalah 217  user  Kaskus yang pernah menggunakan fasilitas forum
jual beli  di Kaskus. Data  analisa diolah menggunakan metode Structural Equation Model (SEM)
dengan program AMOS.
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Hasil penelitian menyatakan bahwa pada model TAM persepsi kemanfaatan berhubungan positif dan
signifikan terhadap minat dan penggunaan aktual  e-commerce,  persepsi kemudahan berhubungan
positif dan signifikan terhadap minat, minat menggunakan berhubungan positif dan signifikan
terhadap penggunaan aktual sedangkan pada model pengembangan TAM dan TTF persepsi
kemanfaatan berhubungan positif dan signifikan terhadap minat dan penggunaan aktual e-commerce,
persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat, minat menggunakan berhubungan positif dan
signifikan terhadap penggunaan aktual, serta  task-technology fit  (TTF) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, dan minat. Selain itu, model
pengembangan TAM dan TTF lebih baik dalam memprediksi minat dan penggunaan aktual e-
commerce dibanding model pengembangan TAM saja.
Kata Kunci :   TAM, TTF, dan Structural Equation Model

07312443-HIRKAN AGUSTIAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INITIAL  RETURN PADA PERUSAHAAN YANG

; Pembimbing : ABRIYANIMELAKUKAN INITIAL PUBLIK OFFERING DI BURSA EFEK INDONESIA
PUSPANINGSIH, DRA, M.SI. AK
Abstrak : Kegiatan pasar modal yang terjadi Di Indonesia dimana perusahaan dalam memperoleh sumber dana

untuk peningkatan kinerja dan produktivitas. Cara yang diambil perusahaan yaitu melakukan
penawaran saham kepublik selain mengunakan hutang kepada pihak ke tiga.  Penerbitan saham
perdana harus memberikan initial return kepada investor sehingga peneliti mengunakan kriteria
bahwa IR > 0 supaya investor mendapat hasil investasi yang telah dilakukan.
Dalam hal ini informasi yang didapat oleh investor tidak terjadi Asymmetric Information antara
emiten, penjamin (underwriter) dan pihak yang berkepentingan lainnya,walaupun perusahaan
mengiginkan harga penutupan saham perdana overpricing.  Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisa dan memperoleh bukti yang empiris faktor-faktor yang mempengaruhi initial return
saham IPO dengan priode penelitian 2005- 2009 yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia( BEI ) .
Peneliti mengunakan metode regresi berganda variabel yang digunakan adalah earning per share,
Return on asset, debt to total asset ratio, ukuran perusahaan proporsi yang ditahan pemegang saham
lama ,umur perusahaan, reputasi underwriter,dan jenis industri dengan uji T.
Hasil analisis yang telah dilakukan berhasil membuktikan bahwa dari variabel – variabel yang
digunakan, hanya ROA,DTAR, ukuran perusahaan dan reputasi underwriter yang secara signifikan
berpengaruh terhadap tingkat initial return sebesar p< 0,05 tetapi secara bersama – sama
membuktikan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap initial return pada periode 2005-2009.
Key:  initial return, ROA, EPS, Ukuran perusahaan, umur perusahaan, debt to total  asset ratio, proporsi
saham yang ditahan pemegang saham lama, reputasi underwriter, dan jenis industri.
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07312448-RINI WIDYA DEWI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN (TRUST) PENGGUNAAN

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E.,MOBILE BANKING OLEH KONSUMEN DI PURWOKERTO
M.BUS
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk  menguji  faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan penggunaan

mobile banking. Sampel penelitian yang merupakan para nasabah bank pengguna mobile banking di
Purwokerto. Sampel diambil  dengan teknik  sampling aksidental  didasarkan pada kemudahan.
Sedangkan pengujian dilakukan  dengan program spss 17.0.  Dari hasil analisa menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh  positif  shared value,  komunikasi, ikatan sosial dan kemajuan teknologi  terhadap
kepercayaan pengguna mobile banking. Sedangkan variabel opportunistic behaviour control tidak
berpengaruh positif.
Kata kunci: Kepercayaan (trust), Mobile banking, Shared value, Opportunistic behaviour control,
komunikasi, ikatan sosial, kemajuan teknologi.

07312465-RIZKI PERSADA B
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH SEASONED EQUITY

; Pembimbing : ISTI RAHAYU, DRA.,OFFERINGS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI
M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan  (Current

Ratio, Total Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover, Operating Profit Margin, Net  Profit Margin,
Return On Asset, dan Return On Equity) perusahaan sebelum dan sesudah  Seasoned Equity Offerings
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2003
hingga 2006. Sampel penelitian ini sebanyak 19 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik
yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah  purposive sampling. Teknik analisis data yang
digunakan yaitu analisis uji beda.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yaitu: (1) Tidak terdapat
perbedaan current ratio perusahaan sebelum dan sesudah Seasoned Equity Offerings yang dibuktikan
dengan nilai Z -,806 assym. Sig. (2-tailed) ,420. (2) Tidak terdapat perbedaan  total debt to equity ratio
perusahaan sebelum dan sesudah Seasoned Equity Offerings yang dibuktikan dengan nilai Z -,290
assym. Sig. (2-tailed) ,772. (3) Tidak terdapat perbedaan total asset turnover perusahaan sebelum dan
sesudah  Seasoned Equity Offerings yang dibuktikan dengan nilai t ,360 Sig. (2-tailed) ,720. (4) Tidak
terdapat perbedaan  operating profit margin perusahaan sebelum dan sesudah Seasoned Equity
Offerings yang dibuktikan dengan nilai Z -,020 assym. Sig. (2-tailed) ,984. (5) Tidak terdapat perbedaan
net profit margin perusahaan sebelum dan sesudah  Seasoned Equity Offerings yang dibuktikan
dengan nilai Z -,894 assym. Sig. (2-tailed) ,371. (6) Tidak terdapat perbedaan  return on asset
perusahaan sebelum dan sesudah Seasoned Equity Offerings yang dibuktikan dengan nilai Z -,735
assym. Sig. (2-tailed) ,462. (7) Terdapat perbedaan  return on equity perusahaan sebelum dan sesudah
Seasoned Equity Offerings yang dibuktikan dengan nilai Z -2,372 assym. Sig. (2-tailed) ,018
Kata Kunci: kinerja operasional,  right issue,  operating profit margin, net profit margin, total asset
turover, return on asset.
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07312473-KUWAT NING RAHAYU
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRUST DAN PENGARUHNYA PADA PURCHASE

; Pembimbing : NOOR ENDAHINTENTION DALAM SISTEM E-COMMERCE DI YOGYAKARTA
CAHYAWATI, SE., M.SI., Ak.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi trust dalam e-commerce

dan memahami dampaknya terhadap purchase intention. Hipotesis yang diajukan: (1) pengalaman
pengguna  web berpengaruh positif terhadap trust dalam sistem e-commerce.  (2) pengalaman
berpengaruh positif terhadap trust dalam sistem e-commerce.  (3) structural assurance berpengaruh
positif terhadap trust dalam  sistem  e-commerce.  (4) perceived reputation berpengaruh positif dalam
sistem e-commerce. (5) trust dalm sistem  e-commerce berprngaruh positif terhadap purchase
intention.
Subyek penelitian ini adalah 178 konsumen pengguna  internet di  kota Yogyakarta. Ini adalah
penelitian menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner dan sampel diambil dengan
menggunakan non probability sampling, dan lebih spesifik sampling, purposive. Uji  validitas yang
digunakan  konvergen dan diskriminan, dan uji reliabilitas digunakan reliabilitas komposit.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh  negatif signifikan pengalamn pengguna
web pada trust; terdapat pengaruh negatif signifikan  kepribadian terhadap trust; terdapat pengaruh
yang positif  signifikan structural assurance terhadap trust; terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan
perceived reputation terhadap trust; terdapat  pengaruh yang  positif  signifikan trust terhadap
purchase intention
Kata Kunci: E-commerce, Trust, Pengalaman pengguna internet, Personality, Structural assurance,
perceived reputation, Purchase Intention.

07312480-SHINTA THERESIA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN

; Pembimbing : SIGIT HANDOYO, S.E.,PERBANKAN SYARIAH(DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
M.BUS

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
keputusan nasabah untuk  menggunakan perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-
faktor tersebut meliputi kualitas pelayanan, ekonomi, agama, letak geografis, dan reputasi. Penelitian
ini mengambil sampel para nasabah bank yang sudah menggunakan perbankan syariah, dengan
menggunakan metode aksidental sampel sebanyak 130 sampel. Pengujian dilakukan dengan
menggunkan Regresi Berganda.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua faktor yaitu kualitas pelayanan, ekonomi,
agama, letak geografis, dan reputasi terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah untuk
menggunakan perbankan syariah dengan p value < 0,05. Dengan  demikian, dalam penelitian ini
menyimpulkan bahwa faktor kualitas pelayanan, ekonomi, agama, letak geografis, dan reputasi
berpengaruh  positif terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan perbankan syariah.
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Ekonomi, Agama, Letak Geografis, Reputasi.
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07312481-HADRATUL AGUSTANIAH
PENGARUH PARTISIPASI PENGGUNA DALAM PROSES PENGEMBANGAN TERHADAP KEPUASAN
DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI (SOFTWARE ) AKUNTANSI DALAM

; Pembimbing : HADRI KUSUMA , PROF., DR., MBA.EVALUASI KINERJA INDIVIDUAL
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi pengguna terhadap tingkat kepuasan dan

keputusan menggunakan software akuntansi pada karyawan/pengguna pada perusahaan/organisasi di
Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan alat uji statistik dengan pendekatan Partial Least Square (PLS).
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh partisipasi/keikutsertaan
pengguna terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna, dan apakah pertisipasi tersebut
akan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam menggunakan software akuntansi yang ada.
Selain itu penelitian ini juga ingin melihat apakah partisipasi pengguna tersebut akan dapat
mempengaruhi kinerja pengguna. Penelitian ini mengambil sampel para karyawan yang bekerja pada
perusahaan-perusahaan di Yogyakarta, yang dimana perusahaan tersebut mengimplentasikan
software akuntansi dalam proses bisnis keseharian mereka Dari lima hipotesis yang diujikan pada
penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan
bahwa: partisipasi pengguna ternyata tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan
pengguna dan tidak berpengaruh terhadap keputusan pengguna dalam menggunakan software
akuntansi. Selain itu, dua hipotesis yang tidak terbukti, juga mengindikasikan bahwa partisipasi
pengguna tidak mempengaruhi kinerja pengguna/karyawan, sesuai dengan data yang diujikan.
Kata Kunci : software akuntansi, partisipasi pengguna, kepuasan, penggunaan dan kinerja individu.

07312487-AYU APRILIA
PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN PENGALAMAN

; Pembimbing : RENI YENDRAWATI, DRA, M.SITERHADAP AUDIT JUDGMENT
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender, tekanan ketaatan,  kompleksitas tugas

dan pengalaman terhadap audit judgment pada Kantor Akuntan Publik dan Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan di Semarang. Penelitian ini mengambil sampel auditor yang bekerja di Kantor
Akuntan Publik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Semarang. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah  dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan sebanyak
100 dan 66 yang kembali dan layak untuk di olah. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis deskriptive yaitu menggambarkan profil responden berdasarkan karakteristik
responden dan lama responden bekerja di KAP dan BPKPserta analisis statistik menggunakan SPSS for
windows 16.
Dari empat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua faktor yaitu gender, tekanan ketaatan,
kompleksitas tugas dan  pengalaman terbukti berpengaruh terhadap audit judgement dengan p value
< 0,05. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  gender, tekanan ketaatan,
kompleksitas tugas dan pengalaman berpengaruh terhadap audit judgement.
Kata kunci : Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengalaman, Audit judgment.
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07312489-SUTRISNO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY (STUDI EMPIRIS PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

; Pembimbing : RENI YENDRAWATI, DRA.,M.SIINDONESIA TAHUN 2005-2009)
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  audit delay

dengan melakukan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2005-2009. Faktor-faktor yang digunakan peneliti untuk diuji adalah ukuran perusahaan,
struktur kepemilikan publik, reputasi akuntan publik, jenis pendapat akuntan publik, profitabilitas,
Likuiditas, dan lenverage.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan publik, reputasi akuntan publik, dan

profitabilitas menjadi faktor yang mempengaruhi audit delay.
Kata kunci : Audit delay, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, jenis pendapat akuntan publik,
profitabilitas, reputasi akuntan publik, leverage, likuidiitas, bapepam.

07312500-TERA SALSABIELA
PENGADOPSIAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA BMT DI DAERAH ISTIMEWA

; Pembimbing : HADRI KUSUMA , PROF., DR.,YOGYAKARTA: PENGARUH FAKTOR KEAMANAN
MBA.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor keamanan terhadap keputusan pengadopsian

sistem informasi akuntansi dengan menggabungkan teori pengadopsian yaitu Theory of Planned
Behavior (TPB) yang memuat variabel sikap, norma subyektif, kontrol perilaku dan niat.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh faktor keamanan terhadap
pengadopsian sistem informasi akuntansi yang berlanjut kepada keputusan mengadopsi sistem
informasi akuntansi? Kami menggunakan sampel para pegawai Baitul Maal Watamwil (BMT) di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang kemudian perhitungan data tersebut menggunakan Smart PLS. Hasil dari
peneltian ini menunjukkan bahwa keamanan sangat mempengaruhi keputusan pengadopsian sistem
informasi akuntansi di dalam BMT. Selain itu norma subyektif dan kontrol aktual juga berpengaruh
positif terhadap keputusan pengadopsian sistem informasi akuntansi. Namun sikap, kontrol perilaku
dan niat tidak terbukti mempengaruhi keputusan pengadopsian sistem informasi akuntansi didalam
BMT.
Kata kunci : Keamanan, TPB, Sistem Informasi Akuntansi
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07312507-IRNA SELVIANA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP

; Pembimbing : HADRI KUSUMA , PROF., DR.,INTENSITAS PEMBELIAN DI SYSTEM E-COMMERCE
MBA.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

kepercayaan (trust) pengguna internet dan pengaruh kepercayaan (trust) terhadap intensitas
pembelian (purchase intention) di sistem elektronic commerce.
Subyek penelitian ini adalah 233 konsumen pengguna internet di kota Yogyakarta. Ini adalah penelitian
menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner. Penelitian ini mengidentifikasi sejauhmana
keepercayaan (trust) pelanggan e-commerce dalam melakukan transaksi online dan bagaimana
kaitannya dengan intensitas pembelian (purchase intention) pelanggan di system e-commerce. Dalam
penelitian ini terdapat 8 hipotesis yang diujikan menggunakan software SMARTPLS. Dan dari hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: kepercayaan konsumen di system e-commerce dipengaruhi oleh
Perceived Reputation,dan  Service Quality, serta Purchase Intention pengguna internet di sytem e-
commerce tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan yang dimiliki.
Kata Kunci:, Kepercayaan (Trust), Intensitas Pembelian (Purchase Intention), e-commerce.

07312514-MUHAMMAD IHSAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT DALAM MENGGUNAKAN E-COMMERCE

; Pembimbing: ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA, M.SI, AKDIYOGYAKARTA .
Abstrak : Penelitian ini mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Dalam Menggunakan E-Commerce

Di Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepercayaan, risiko, dan keamanan
terhadap minat dalam menggunakan e-commerce dengan menggabungkan teori pengadopsian
Technology Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel persepsi manfaat dan persepsi
kemudahan penggunaan.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat
dalam menggunalan  e-commerce? Apakah risiko berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan
e-commerce? Apakah keamanan berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan  e-commerce?
Apakah persepsi manfaat berpngaruh terhadap minat dalam menggunakan e-commerce? Apakah
persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan e-commerce?
Apakah risiko berpengaruh terhadap kepercayaan? Apakah keamanan berpengaruh terhadap
kepercayaan? Apakah persepsi manfaat berpngaruh terhadap kepercayaan? Apakah persepsi
kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap kepercayaan? Apakah persepsi kemudahan
berpengaruh terhadap persepsi manfaat? Kami menggunakan sampel para individu yang pernah
menggunakan sistem  e-commerce di internet di Yogyakarta yang kemudian perhitungan data tersebut
menggunakan Smart PLS.
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa kepercayaan, keamanan, persepsi manfaat dan persepsi
kemudahan penggunaan terbukti mempengaruhi minat dalam menggunakan  e-commerce, akan
tetapi risiko tidak terbukti mempengaruhi minat dalam menngunakan e-commerce. Risiko dan
keamanan tidak terbukti mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap sistem e-commerce,
sedangkan persepsi kemudahan dan persepsi manfaat terbukti mempengaruhi kepercayaan kosumen
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terhadap sistem e-commerce. Persepsi manfaat mempunyai dampak langsung terhadap tujuan
pengadopsian teknologi dan persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi persepsi manfaat.
Kata kunci : Kepercayaan, Risiko, Keamanan, TAM, E-Commerce

07312520-NURUL FAJRI
;FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN BERPINDAH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pembimbing: RENI YENDRAWATI, DRA, M.SI., AK.
Abstrak : The need of auditing service has influenced the development of public accountant profession in

Indonesia. The number of public accountant firms increasing may result in competition between public
accountant firms.  In such condition, a corporation may change their auditor (auditor changes).
The purpose of thus research is to know whether the change of management, audit fee, financial
distress, accountant opinion, public accountant firm’s size, the percentage of the change of Return on
Assets, client size, and client growth rate may influence limited corporations in Indonesia to change
their auditors. The data being used is from manufacturing company which is listed in “Bursa Efek
Indonesia” (BEI) in 2006-2008 period. The data is analyzed with logistic regression in SPSS 17 software.
This research results in client size as variable influencing auditor changes and the change of
management, audit fee, financial distress, accountant opinion, public accountant firm’s size, the
percentage of the change of Return on Assets, and client growth rate as variables not influencing
auditor changes.
Keywords: limited corporation, auditor changes.

07312521-HARYO MATARAM A
ANALISIS PENGARUH STRUCTURAL ASSURANCE, PERCEIVED REPUTATION, PRIVASI PENGGUNA,
PENGALAMAN BERTRANSAKSI DAN KEAMANAN BERTRANSAKSI TERHADAP TRUST PENGGUNA

; Pembimbing: NOOR ENDAH CAHYAWATI, SE., M.SI.,INTERNET DALAM SISTEM E-COMMERCE
Ak.
Abstrak : Kepercayaan (trust) di sistem e-commerce merupakan kesediaan konsumen untuk bergantung pada

penjual dan melakukan tindakan pembelian walaupun penjual dapat dengan mudah merugikan
konsumen. Trust adalah suatu harapan bahwa pihak yang telah dipercaya tidak akan berlaku curang
dengan mengambil keuntungan pribadi dalam situasi tertentu.
Penelitian kali ini mencoba menjelaskan hubungan antara Structural Assurance, Perceived Reputation,
Privasi Pengguna, Pengalaman Bertransaksi, dan Keamanan Bertransaksi terhadap Trust pengguna
Internet dalam system E-Commerce.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang sudah melakukan transaksi melalui internet
dengan mengambil sampel responden yang berdomisili di D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan
data primer dengan membagikan kuesioner.
Analisis yang digunakan adalah analisis data structural (SEM) dengan metode PLS (Partial Least
Square). Hasil penelitian ini menyatakan hanya variabel Structural Assurance yang berpengaruh secara
signifikan dan positif sedangkan variabel yang lain tidak terbukti karena tidak signifikan meskipun
arahnya sama yaitu positif.
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07312524-FATMAWATI ISTI P.
PENGARUH KEPERCAYAAN, RISIKO DAN REPUTASI TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN ONLINE

; Pembimbing : NOOR ENDAH CAHYAWATI, DRA., M.SISTOCK TRADING
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepercayaan, risiko, dan reputasi terhadap minat

menggunakan online stock trading. Penelitian  ini menggunakan alat uji statistik dengan pendekatan
Partial Least Square (PLS).
Permasalahan dari penelitian ini  sendiri  adalah  bagaimana  pengaruh kepercayaan, risiko, dan
reputasi terhadap minat  menggunakan  online  stock trading. Penelitian  ini mengambil  sampel  para
investor yang melakukan online stock trading di Indonesia dengan sampel responden di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Dari sepuluh hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, lima diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang
tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa: risiko, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan tidak
mempengaruhi investor terhadap minat menggunakan online stock trading. Selain itu, dua hipotesis
yang tidak  terbukti,  juga mengindikasikan bahwa reputasi dan persepsi manfaat  tidak mempengaruhi
kepercayaan investor terhadap minat menggunakan  online  stock trading, sesuai dengan data yang
diujikan.
Kata Kunci : kepercayaan, risiko, reputasi dan minat menggunakan online stock trading.

07312525-AKHMAD BRIAN R KUSUMA
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP

; Pembimbing : ERNA HIDAYAH, DRA, M.SI, AKKINERJA PASAR PERUSAHAAN
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadap kinerja pasar

pada  perusahaan manufaktur yang  go public di BEI pada tahun 2005 sampai 2008.  Komponen dari
corporate governance, yang merupakan variabel independen adalah  kepemilikan institusional,
kepemilkan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen,   dan
keberadaan komite audit serta untuk variabel kontrol yaitu, komposisi aktiva perusahaan, ukuran
perusahaan dan  leverage. Sedangkan variabel dependennya diwakili oleh kinerja pasar perusahaan
yang diukur dengan tobin’s q.
Populasi dalam penelitian ini meliputi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2005  sampai 2008 khususnya yang bergerak dalam  bidang manufaktur.  Sampel dalam
penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian  menunjukkan variabel
kepemilikan manajerial dan keberadaan komite audit  berpengaruh positif signifikan  terhadap kinerja
pasar perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dan untuk variabel
kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen tidak
berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Kata kunci : Corporate governance, kinerja pasar perusahaan.
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07312537-CANDRA DEWI ARUMSARI
PENGARUH INFORMATION RELATEDNESS DENGAN TINGKAT DIVERSIFIKASI PRODUK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN DI DAERAH ISTIMEWA

; Pembimbing : HADRI KUSUMA , PROF., DR., MBA.YOGYAKARTA
Abstrak : Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi (TI) keterkaitan

dengan kinerja perusahaan. Pengukuran TI keterkaitan menggunakan pendekatan orde kedua faktor
pemodelan reflektif untuk menangkap saling melengkapi antara empat dimensi  keterkaitan TI (IT
proses pembuatan strategi, proses manajemen vendor TI, TI proses manajemen sumber daya manusia
dan infrastruktur TI). Berdasarkan pandangan  berbasis sumber daya diversifikasi dan teori ekonomi
yang saling mengisi, dua sumber utama lintas unit TI sinergi di perusahaan adalah keterkaitan dan
saling melengkapi sumber daya TI. Menurut RBV konsep, penggunaan TI keterkaitan sebagai suatu unit
yang saling melengkapi menciptakan sinergi nilai super-aditif dan digunakan sebagai keberlanjutan
keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kinerja perusahaan perbankan.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh information tehnology
relatedness terhadap kinerja perusahaan perbankan, dan apakah tingkat diversifikasi produk akan
dapat memoderasi antara information tehnology relatedness dengan kinerja perusahaan perbankan.
Penelitian ini mengambil sampel para karyawan (pegawai) yang bekerja pada perusahaan perbankan
(kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis
data menggunakan Model (SEM) dengan program SmartPLS (Partial Least Square).
Teknologi informasi keterkaitan  berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan sebagai hipotesis.
Tingkat diversifikasi produk tidak moderat hubungan antara TI keterkaitan dan kinerja perusahaan.
Dapat disimpulkan bahwa nilai sinergi super-aditif yang timbul dari penggunaan satu set pelengkap
sumber daya TI dan proses manajemen tidak memiliki efek signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Kata Kunci : Information Technology Relatedness, Product diversification level, Corporate
Performance, Knowledge Management Capability, Size, Partial Least Square.

07312552-WIAN REDYANTO
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP ASIMETRI INFORMASI (STUDI PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SEKTOR

; Pembimbing :MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2008)
ERNA HIDAYAH, DRA, M.SI, AK
Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan

dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang Go Public  di BEI pada tahun 2007 sampai 2008.
Faktor-faktor tersebut, yang merupakan variabel independen adalah rasio likuiditas, basis perusahaan,
struktur kepemilikan, umur perusahaan, perubahan rasio laba terhadap modal (ROE), dan rasio nilai
pasar terhadap  nilai buku ekuitas (PBV) serta luas pengungkapan. Sedangkan variabel dependennya
diwakili oleh luas pengungkapan dan asimetri informasi.
Populasi dalam penelitian ini meliputi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2006 sampai  2008 khususnya yang bergerak dalam manufaktur.  Hasil penelitian  untuk
persamaan pertama  menunjukkan variabel likuiditas dan basis perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap  luas pengungkapan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dan untuk
variabel-variabel struktur kepemilikan, umur perusahaan, perubahan ROE
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dan rasio PBV  tidak  berpengaruh terhadap luas pengungkapan pada perusahaan manufaktur di Bursa
Efek Indonesia. Kemudian hasil penelitian untuk persamaan kedua menunjukan  Luas pengungkapan
(disclosure) berpengaruh secara signifikan terhadap asimteri informasi (asimetry information).
Kata kunci : Laporan tahunan, luas pengungkapan, asimetri informasi.

07312428-ABI SURYONO
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN

; Pembimbing : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI., AK.JASA DI BEI TAHUN 2005-2009
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari faktor-faktor fundamental terhadap

harga saham pada perusahaan jasa di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan berasal dari laporan
keuangan masing – masing perusahaan dan bersumber dari  Indonesian Capital Market Directory.
Sampel penelitian ini adalah perusahaan jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2009.
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut ada 60 perusahaan. Untuk membuktikan hipotesis
diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, dan uji t dan untuk membuktikan tidak ada
penyimpangan pada hasil regresi diuji dengan uji asumsi klasik (multikolinearitas, autokorelasi, dan
heterokedastisitas). Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 60 sampel perusahaan jasa dengan
menggunakan program bantuan  SPSS For  Windows, menunjukkan bahwa semua variabel independen
secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Apabila dilihat secara individu
dari ketiga variabel independen ada satu variabel yaitu EPS yang memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap harga saham. Sedangkan variabel ROE, DER dan DPR tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap harga saham.


