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04312420 / KHAULA LUTHFIATI ROHMAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, 2010
Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi volume
perdagangan saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2005, 6 dan 2007. Peneliti
menggunakan regresi berganda dalam perhitungannya dan variabel yang digunakan adalah volume perdagangan
saham, earning per share, return on asset, dividend payout ratio, debt to equity ratio, dan book equity value per share.
Hasil analisis berhasil membuktikan bahwa semua variabel – variabel tersebut mempengaruhi volume perdagangan
saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2005, 2006, dan 2007.
Kata kunci: Volume Perdagangan Saham, Earning per Share, Return on Asset, Dividend Payout Ratio, Debt to Equity
Ratio, Book Equity Value per Share.

06312020 / ULFAH ATIKA PRATIWI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  BERPENGARUH TERHADAP PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji  analisis  faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perataan laba pada
perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari 2004-2008. Penelitian  ini didasarkan
dari Harry Prihatmoko, Wibowo, dan Murtanto (2004)  dengan menggunakan metode analisis  yang sama yaitu
Univariate  dan  Multivariate Discriminant Analysis.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah apakah faktor-faktor perataan laba berpengaruh di perusahaan
manufaktur?Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba diantaranya  net  profit margin, operating profit
margin, leverage operasi, profitabilitas, return on asset, dan winner/losser stock.
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa semua faktor-faktor perataan laba  seperti net profit margin dan leverage
operasi berpengaruh terhadap perataan laba, sedangkan deviden payout ratio dan winner/losser stock   tidak
berpengaruh signifikan terhadap tindakan praktek perataan laba.
Kata kunci : faktor-faktor perataan laba, net profit margin, leverage operasi, deviden payout ratio,  dan winner/losser
stock.

05312115 / ILHAM ASRI ROMADHON
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH  TERHADAP PRATEK PERATAAN LABA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2010
Abstrak:

Perataan laba merupakan praktik yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan
agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara artifisial melalui metode akuntansi, maupun secara riil melalui
transaksi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis atau menguji faktor-faktor yang diduga
berhubungan dengan timbulnya perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Variabel yang diteliti
adalah variabel bebas yang meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, leverage finansial perusahaan, dan
insider ownership, dan variabel terikat yaitu perataan laba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris
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apakah ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, leverage finansial perusahaan, dan insider ownership
berpengaruh terhadap timbulnya praktik perataan laba.  Penelitian ini menggunakan obyek penelitian perusahaan
manufaktur yang terdiri dari 34 perusahaan dan data yang digunakan adalah tahun 2003 – tahun 2007. Metode
penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan diantara
empat variabel yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, leverage finansial perusahaan, dan
insider ownership, hanya variabel profitabilitas yang mempengaruhi perataan laba.
Keyword : Income smoothing, Manajemen Laba, Teori Keagenan, Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Leverage Finansial
perusahaan, Insider ownership.

06312387 / DIAN TYAS PUSPITA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Perataan laba merupakan praktik yang umum dilakukan manajer untuk mengurangi perubahan naik turunnya (fluktuasi)
laba, yang diharapkan mempunyai pengaruh yang bermanfaat bagi evaluasi kinerja manajemen. Penelitian ini bertujuan
untuk melihat apakah faktor ukuran perusahaan, profitabitabilitas, leverage operasi, winner/ losser stocks, dan insider
ownership berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun sampel dalam
penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel 35 perusahaan dengan rentang
waktu periode laporan keuangan selama 4 tahun yaitu 2005, 2006, 2007, dan 2008.
Untuk mengidentifikasikan perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dengan menggunakan indeks Eckel. Hasil
dari indeks Eckel ini menunjukkan bahwa praktik perataan laba juga dipraktekkan oleh beberapa perusahaan
manufaktur yang terdaftar diBEI.
Metode statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif yang meliputi pengujian univariate dan multivariate.
Pengujian univariate yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan winner/ losser stocks,
berpengaruh terhadap tindakan perataan laba, sedangkan leverage operasi dan insider ownership tidak berpengaruh
terhadap tindakan perataan laba. Hasil pengujian univariate tersebut didukung oleh hasil pengujian multivariate yang
menunjukkan hasil yang sama.

06312562 / NURUL WAHYUNI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

-

05312419 / DYAH MEGAWATI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Dalam penelitian ini akan membahas tentang analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi pada perusahaan
yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan
antara sebelum sesudah merger dan akuisisi dan rasio-rasio apa saja yang memiliki kontribusi terhadap kinerja keungan.
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Penelitian ini akan menilai kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia serta
melakukan akuisisi antara tahun 2000-2006 dan periode penelitian yang diambil yaitu 2 tahun sebelum merger dan
akuisisi serta 2 tahun setelah merger dan akuisisi. Tekhnik pengambilan sample yaitu secara purposive sampling. Dari 35
perusahaan yang melakukan akusisi antara tahun  2000-2006 terpilih 30 perusahaan yang dijadikan sebagai sample.
Data yang digunakan yaitu data yang berasal dari BEI dan ICMD. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan paired
sample t-test dan parametik wilcoxon signed rank test.
Hasil dari pengujian  menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan
sesudah merger dan akuisisi yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas, rasio provitabilitas, rasio aktivitas, rasio hutang,
dan rasio pasar.

06312570 / ANIK SRI LESTARI
ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT ISO
9001:2000 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rasio-rasio keuangan dua tahun sebelum dan dua tahun
sesudah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2002-2005.
Sampel penelitian diambil secara purposive sampling dimana terdapat 32 perusahaan manufaktur yang memenuhi
kriteria pemilihan sample. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia
dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Pengukuran perbedaan rasio-rasio keuangan dalam penelitian ini
menggunakan beberapa variable, yaitu Current Ratio, Debt to Total Assets Ratio, Inventory Turnover Ratio, Gross Profit
Margin, Return on Total Asset, dan Price Earning Ratio. Teknik analisis data  yang digunakan adalah teknik analisis
statistik. Dimana sebelum melakukan uji statistik terhadap hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk
menentukan alat uji hipotesis. Pengujian-pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan program SPSS.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Debt to Total Assets Ratio dan
Inventory Turnover Ratio antara dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah perusahaan memperoleh sertifikat ISO
9001:2000 dimana terjadi penurunan rata-rata Debt to Total Assets Ratio dan Inventory Turnover Ratio antara dua
tahun sebelum dan dua tahun sesudah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000. Sedangkan Current Ratio, GPM, ROA, dan
PER tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah memperoleh sertifikat
ISO 9001:2000.

06312250 / RIZKI TRISY A.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEGARUHI PELANGGAN UNTUK BERTRANSAKSI SECARA ONLINE DI
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelanggan dalam melakukan transaksi
secara online.
Hipotesis dalam penelitian ini (1) kepercayaan berpengaruh positif terhadap pelanggan untuk bertransaksi secara
online. (2) privasi berpengaruh positif terhadap pelanggan untuk bertransaksi secara online. (3) keamanan berpengaruh
positif terhadap pelanggan untuk bertransaksi secara online. (4) resiko berpengaruh negatif terhadap pelanggan untuk
bertransaksi secara online. (5) sikap berpengaruh positif terhadap pelanggan untuk bertransaksi secara online. (6)
pengalaman menggunakan internet berpengaruh positif terhadap pelanggan untuk bertransaksi secara online. (7)
kualitas produk berpengaruh positif terhadap pelanggan untuk bertransaksi secara online.
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Berdasarkan 58 sampel yang diambil dari mahasiswa di Yogyakarta yang mengisi kuesioner ini, bahwa faktor-faktor
dalam penelitian ini tidak semua berpengaruh. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelanggan yaitu privasi, sikap,
dan pengalaman menggunakan internet. Sedangkan kepercayaan, keamanan, resiko, dan kualitas produk tidak
mempengaruhi pelanggan dalam melakukan transaksi online.
Kata Kunci : transaksi online, kepercayaan, keamanan.

07312027 / FIRGA SUSTIADI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INITIAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
INITIAL PUBLIC OFFERING DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010 ;
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 Evek
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 dan umur
perusahaan dengan uji T.
Hasil analisis yang telah dilakukan berhasil membuktikan bahwa dari variabel – variabel yang digunakan, hanya ROA dan
ukuran perusahaan yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat initial return tapi 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

06312071 / MITA ARIYANTI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN PEMBAYARAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

Masalah dalam kebijakan dan pembayaran dividen mempunyai dampak yang sangat baik bagi para investor maupun
bagi perusahaan yang akan membayarkan dividennya. Oleh karena itu penulis meneliti tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kemampuan pembayaran dividen. Peneltian ini dilakukan pada 76 perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia mulai tahun 2004 sampai tahun 2007. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel
dependen yaitu kemampuan pembayaran dividen (dividend payout ratio), dan variabel independennya adalah cash
position, debt to equity ratio, profitability, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh enam faktor pembayaran dividen dengan menggunakan analisis linier berganda
dan uji asumsi klasik untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan terhadap hasil analisis. Dari keseluruhan variabel
penelitian diketahui bahwa keenam variabel penelitian yang mempengaruhi pemberian dividen adalah variabel cash
position.
Kata Kunci : dividend payout ratio, cash position, debt to equity ratio, profitability, pertumbuhan perusahaan, ukuran
perusahaan, likuiditas.



PERPUSTAKAAN FEUII

5

ABSTRAK TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2010

06312154 / NISA PURNAMA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA(BEI), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel yang diteliti adalah variabel
independen yang meliputi Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Struktur Kepemilikan dan
variabel dependen yaitu Ketepatan Waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktorfaktor yang
menentukan kedisiplinan atau kepatuhan perusahaan manufaktur dalam ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2006 sampai tahun 2008. Metode analisis yang digunakan adalah
dengan menggunakan model regresi logistik. Dengan model ini dapat dilihat pengaruh semua faktor yaitu Likuiditas,
Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan terbukti berpengaruh
signifikan secara positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan Struktur Kepemilikan terbukti berpengaruh
signifikan secara negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan untuk variabel Likuiditas,
Profitabilitas, dan Umur perusahaan tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan.
Kata kunci : Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur kepemilikan dan Ketepatan Waktu
Pelaporan Keuangan.

05312074 / TASSIA NINSKI YAMANTI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATWAKTUAN LAPORAN AUDIT PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelit ian ini mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan Laporan Audit Pada Perusahaan Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh.
Faktor-faktor yang tersebut antara lain: ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.
Populasi penelitian ini adalah Perusahaan go public  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang
memenuhi kriteria tersebut adalah 106 perusahaan selama tiga periode laporan keuangan, yaitu tahun 2005, 2006, dan
2007. Hipotesis ini menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas mempengaruhi
ketepatwaktuan laporan audit. Model analisis yang digunakan adalah model regresi berganda. Selain itu digunakan
model uji asumsi klasik untuk menghindari terjadinya bias. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji t.
Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

06312143 / WENDY KURNIAWATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATWAKTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BEI 2006-2008, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan Penyampaian Laporan Auditor Independen
pada Perusahaan Go Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2006-2008”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti
faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan auditor independen pada
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perusahan go publik di Indonesia. Faktor-faktor yang diperkirakan  berpengaruh tersebut yaitu: ukuran perusahaan,
struktur kepemilikan, likuiditas, leverage keuangan, dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2006 sampai tahun 2008. Metode analisis yang
digunakan adalah dengan menggunakan model regresi linier berganda. Dengan model ini dapat dilihat pengaruh semua
faktor yaitu ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, likuiditas, leverage keuangan, dan profitabilitas terhadap
ketepatwaktuan penyampaian laporan auditor independen. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen yaitu
Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terbukti berpengaruh signifikan secara negatif terhadap ketepatwaktuan
penyampaian laporan auditor independen, dan Struktur Kepemilikan terbukti berpengaruh signifikan secara positif
terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan auditor independen. Sedangkan untuk variabel Leverage Keuangan dan
Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan auditor
independen.
Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Likuiditas, Leverage Keuangan, Profitabilitas, dan
Ketepatwaktuan Penyampaian Laporan Auditor Independen.

06312263 / LIA HERDIANA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DALAM PENGGUNAAN INTERNET BANKING
DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Penggunaan Internet Banking  di
Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat para nasabah bank dalam
penggunaan internet banking di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM), sebagai
dasar penelitian dan fokus pada variabel eksternal model TAM dengan menggabungkan karakteristik-karakteristik
teknologi sebagai variabel anteseden persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan untuk membangun model
pengadopsian internet banking di Indonesia.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking di kota Yogyakarta.
Sampel diambil dengan menggunakan kuesioner, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 176 dapat kembali dan
diolah  sebanyak 168 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 18.0 dan SPSS 16.0
Dari enam hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, ada satu hipotesis yang tidak terbukti. Hipotesis yang tidak
terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini kurang mendukung Technology Acceptance Model (TAM), yang
menyatakan bahwa manfaat pengunaan dapat mempengaruhi minat nasabah dalm penggunaan internet banking.
Kata Kunci:  Minat pengunaan, Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM)

06312375 / ANGGI FUJI PRATIWI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH DALAM PENGGUNAAN MOBILE BANKING DI
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking Di Yogyakarta”
yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi nasabah dalam penggunaan mobile
banking di Yogyakarta.
Mobile banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon selular
dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di SIM Card dan saat ini menggunakan media SMS (Short message
services). Mobile Banking diperlakukan sebagai salah satu layanan sistem informasi dari pihak perbankan yang paling
penting yang mampu menghasilkan informasi keuangan, yang meliputi cek saldo, transfer dana, informasi tagihan kartu
kredit, pembayaran tagihan, dan sebagainya melalui suatu alat pemampu Internet tanpa kabel. Ketika nasabah merasa
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terpuaskan oleh dua hal yakni kecepatan dalam memperoleh informasi keuangan serta keakuratannya dan kemudahan
dalam pelaksanaan aktifitas transaksi m-banking maka tujuan layanan SMS sebagai sistem informasi perbankan yang
bernilai tambah akan tercapai.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank secara umum di Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 150, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 150 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 18.0. dan SPSS versi 16.0.
Dari enam hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tiga diantaranya tidak terbukti.  Hasil yang didapat dari penelitian
ini yaitu kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi manfaat, kemajuan teknologi memiliki pengaruh
positif terhadap perilaku penggunaan Mobile Banking dan persepsi resiko memiliki pengaruh negatif terhadap
kepercayaan.   Kata Kunci: Mobile Banking, Kepercayaan, Kemajuan Teknologi, Technology Acceptance Model.

05312126 / ICHA NOVITA HAERANY
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH UNTUK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MOBILE
BANKING DI KALIMANTAN TENGAH, 2010
Abstrak:

Penelitian ini memberikan penjelasan untuk model penerimaan teknologi secara luas yang menggabungkan teori
penyebaran inovasi untuk mengungkap hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan mobile banking.
Penelitian ini membuat hubungan faktor-faktor seperti Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi
kenyamanan, keamanan dan privasi, norma-norma subyektif, kemajuan teknologi, kepercayaan dan penggunaan
mobile banking. Model yang telah diajukan telah diuji secara empiris dengan menggunakan data yang dikumpulkan
melalui sebuah survey terhadap pengguna mobile banking. Data empiris dari analisis regresi menjelaskan bahwa
Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kenyamanan, kemajuan teknologi, dan kepercayaan
berpengaruh Positif terhadap penggunaan mobile banking.. Penelitian ini menyimpulkan beberapa masukan-masukan
penting untuk para praktisi.
Kata-kata kunci: Mobile Banking, faktor-faktor pengadopsian, Penggunaan Mobile Banking.

05312470 / DIMAS ADDY SAPUTRA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL, 2010 ;
Abstrak:

Skripsi ini meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan pengungkapan
tanggungjawab sosial, adapun variabel-variabel yang digunakan penulis adalah profitabilitas, leverage, prosentase
kepemilikan manajemen, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing
faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial.
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06312440 / RIRIN DIAH ARINI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGGUNAAN MOBILE BANKING PADA NASABAH DI
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul  “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah di
Yogyakarta” yang bertujuan untuk mengetahui apakah faktor persepsi manfaat, persepsi resiko, kepercayaan,
kecepatan tanggapan dan kemudahan mengakses berpengaruh terhadap nasabah dalam pengaplikasian layanan mobile
banking di Yogyakarta. Penelitian ini mengadopsi Technology Acceptance Model (TAM) yang digunakan untuk
menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku pengguna TI terhadap penerimaan penggunaan TI itu sendiri. Teknik
pengambilan sampel  dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data-data yang diperoleh berasal
dari pengisian kuisioner.
kuisioner yang disebarkan sebanyak 130 tetapi yang memenuhi kriteria hanya 120. Hasil yang diperoleh dari penelitian
ini diolah dengan menggunakan program Amos versi 6.0. Hipotesis yang diujikan sebanyak enam dan dari keenam
hipotesis tersebut terdapat empat hipotesis yang terbukti  dan dua hipotesis yang tidak terbukti. Penelitian ini diakhiri
dengan pembahasan implikasi dari hasil penelitian Mobile Banking.
Key Words: Technology Acceptance Model (TAM), Mobile Banking, TI.

06312548 / JOHARINISSA MEIZA ROHMI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC
YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis usaha, profitabilitas, operating
leverage dan ukuran perusahaan terhadap praktik perataan laba pada perusahaan go public yang terdaftar di BEI. Objek
yang diteliti adalah perusahaan go public yang terdaftar di BEI sesuai kriteria yang telah ditetapkan selama periode 5
tahun (2004-2008) dan didapatkan sampel akhir sebanyak 155 perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini ditetapkan
untuk menguji apakah jenis usaha, profitabilitas, operating leverage dan ukuran perusahaan mempengaruhi praktik
perataan laba dan untuk mengetahuinya digunakan regresi logit dalam melakukan uji hipotesis tersebut. Kesimpulan
yang didapat membuktikan bahwa faktor jenis usaha, profitabilitas, operating leverage dan ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap praktik perataan laba.  Kata kunci : pertaan laba, jenis usaha, profitabilitas, operating leverage
dan ukuran perusahaan

06312405 / YOHANA NAFTALI
FAKTOR-FAKTOR YANG MRMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DALAM
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang merupakan karakteristik perusahaan yang
mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur selama tiga
tahun berturut-turut. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia
periode 2006-2008. Sample penelitian diambil secara purposive sampling dimana terdapat 19 perusahaan manufaktur
yang memenuhi kriteria pemilihan sample. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pojok Bursa
Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD).  Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
kepemilikan manajemen, tingkat leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, dan profitabilitas berpengaryh terhadap
pengungkapan informasi sosial pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur.
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05312024 / RIKHA MULIA SARI
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 2010 ;
Abstrak:

-

06312022 / DIMAS IZACREZA MAULANA
PENGARUH CSR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA
EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bukti secara empiris apakah  corporate social responsibility
disclosure  dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan
kedalam return on equity (ROE) dan NPM perusahaan.Pengungkapan sosial perusahaan perlu dilakukan sebagai wujud
pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari  kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang
berkepentingan, terhadap Masyarakat secara keseluruhan.Sampel yang digunakan berjumlah 50 perusahaan
manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI),dengan periode analisis tahun 2007 dan 2008.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa, index pengungkapan
pertanggungjawaban sosial (CSDI) yang dilakukan oleh perusahaan memiliki kemampuan untuk berpengaruh terhadap
pencapaian return on equity ROE perusahaan.(2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, index pengungkapan
pertanggungjawaban sosial (CSDI) yang dilakukan oleh perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi juga
terhadap pencapaian Net Profit Margin perusahaan.
Kata Kunci : Pengungkapan CSR,ROE, Dan NPM

06312533 / EVIAN HANDY PRASETYA
PENGARUH FAKTOR KEAMANAN (SECURITY),PRIVASI (PRIVACY) DAN KEPUASAN (SATISFACTION)
TERHADAP KEPERCAYAAN (TRUST) PENGGUNA INTERNET BANKING DI KAB.SLEMAN, 2009
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Faktor Keamanan (Security), Privasi (Privacy) Dan Kepuasan (Satisfaction) Terhadap
Kepercayaan (Trust) Pengguna Internet Banking Di Kabupaten Sleman” yang bertujuan untuk menguji apakah faktor
keamanan  (security),  privasi  (privacy)  dan  kepuasan  (satisfaction) mempengaruhi  kepercayaan pengguna internet
banking di Kabupaten Sleman. Penelitian ini fokus terhadap variabel keamanan (security), privasi (privacy) dan
kepuasan (satisfaction) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepercayaan (trust) pengguna
internet banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah pengguna internet banking pada bank-bank yang mengaplikasikan
internet banking di Kabupaten Sleman. Sampel responden diambil dengan menggunakan sampling aksidental
didasarkan pada kemudahan (conveniece), dari seluruh kuisioner yang tersebar diperolehlah sejumlah 91 kuisioner
yang dapat diolah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 14.0
Dari tiga hipotesis yang diujikan pada penelitian ini semua terbukti. Hipotesis yang terbukti tersebut menunjukkan
bahwa semua variabel mempengaruhi kepercayaan (trust) pengguna internet banking. Variabel-variabel tersebut
adalah keamanan (security), privasi (privacy) dan kepuasan (satisfaction)
Kata Kunci: internet banking, kepercayaan (trust),keamanan (security), privasi (privacy) dan kepuasan (satisfaction).
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06312578 / PANDAN WEPA EMACOLADA
PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DAN NON AKUNTANSI TERHADAP INITIAL RETURN (STUDI PADA
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING DI BEI), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memberikan bukti empiris  mengenai pengaruh variabel informasi akuntansi yang
berupa ukuran perusahaan, earning per share (EPS), price earning ratio (PER), return on assets (ROA), dan tingkat
leverage terhadap initial return; (2) memberikan bukti empiris mengenai  pengaruh variabel informasi non akuntansi
yang berupa umur perusahaan, reputasi auditor, dan reputasi underwriter terhadap intial return.  Pengujian dilakukan
terhadap 49 perusahaan yang melakukan Initial Public Offering pada tahun 2005-2008 di Bursa Efek Indonesia dan
menggunakan 8 variabel penelitian yang lebih banyak dari pada penelitian-penelitian sebelumnya. Analisis data dalam
penelitian ini diuji dengan  uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi nilai t (uji
parsial), pengujian nilai F (simultan), dan koefisien determinasi (adjusted R²).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
semua variabel informasi akuntasi dalam penelitian yang memiliki pengaruh signifikan terhadap initial return adalah
price earning ratio (PER) dan tingkat leverage.  Sedangkan dari variabel informasi non akuntansi yang  memiliki
pengaruh signifikan terhadap initial return adalah reputasi underwriter.
Kata kunci : Initial Return, Initial Public Offering, informasi akuntansi, dan informasi non akuntansi.

06312498 / ESTI RIYANI
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
(STUDY EMPIRIS PD PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BEI), 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung
sosial, dimana karakteristik perusahaan yang diperkirakan berpengaruh adalah: ukuran perusahaan (size), profitabilitas,
ukuran dewan komisaris, laverage, likuiditas, dan rasio kepemilkan publik. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan
Manufaktur yang tercatat di BEI. Jumlah sampel yang memenuhi criteria dalam penelitian ini adalah 28 perusahaan
selama tiga periode laporan tahunan yaitu 2005, 2006 dan 2007.
Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa variabel profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Sedangkan variabel independen lainnya
seperti ukuran perusahaan (size), ukuran dewan komisaris, laverage, likuiditas, dan rasio kepemilikan publik tidak
secara signifikan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan (annual
report) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
Kata kunci : Pengungkapan tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan (size),  profitabilitas, ukuran dewan komisaris,
laverage, likuiditas, dan   rasio kepemilkan publik.
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03312218 / MANSUR ROZAK
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA  AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTANSI (PPAk), 2009
Abstrak:

Pendidikan Profesi Akuntansi (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. Pendidikan Profesi
Akuntansi (PPAk) ini, harus dijalani selama dua semester atau  12 bulan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi
calon mahasiswa PPAk dan orang tua, apakah akan melanjutkan pendidikan ke Profesi  Akuntansi. Hal  ini  tentunya
juga  akan dipengaruhi oleh berbagai  motivasi lain, diantaranya adalah motivasi karir, kualitas, ekonomi dan sosial.
Penelitian  ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari berbagai motivasi, yaitu motivasi karir, kualitas, ekonomi
dan sosial terhadap minat  mahasiswa  untuk  mengikuti Program Pendidikan Akuntansi (PPAk).  Dari  kajian  yang
dilakukan  telah  menghasilkan kesimpulan bahwa bahwa motivasi  karir,  kualitas dan  ekonomi mempunyai  pengaruh
yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk, hal ini dapat disebabkan karena adanya dorongan
dalam   diri mahasiswa  tersebut untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya  dalam bidang
yang ditekuninya, khususnya di bidang profesi akuntansi, serta memiliki  tanggungjawab yang lebih luas, dan didasarkan
kepada prinsip-prinsip moral yang ideal,    seperti  sifat  jujur,  objektif,  terbuka  dan  netral,  sehingga mereka dapat
melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Sebaliknya dari pengujian yang dilakukan, menyatakan bahwa   motivasi
sosial  tidak berpengaruh signifikan  terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti  PPAk. Hal ini mungkin disebabkan
adanya pandangan, bahwa peluang kerja sebagai akuntan dirasa masih kecil dan mayoritas mahasiswa yang tinggal di
Yogyakarta tidak berada di lingkungan masyarakat yang bekerja sebagai akuntan, sehingga dorongan mengikuti PPAk
bukan karena faktor sosial.

05312168 / ANDARI MEIGIYANNI
PENGARUH PENGALAMAN BERTRANSAKSI DAN PERCEIVED EASY OF USE TERHADAP TRUST PENGGUNA
INTERNET DI SISTEM E-COMMERCE, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  untuk  memperoleh  bukti empiris  tentang pengaruh pengalaman
bertransaksi  dan  perceived  easy of  use terhadap trust  pengguna internet di sistem e-commerce. Penelitian ini
dilakukan di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  dengan  responden  yaitu masyarakat umum di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  yang pernah bertransaksi online atau menggunakan sistem e-commerce.
Pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  pengambilan sampel  secara  nyaman  (convenience
sampling).  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  mengunakan  kuesioner  yang  disebarkan  pada  masyarakat  umum
di daerah Yogyakarta yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber data penelitian.
Analisis  data  mengunakan  metode  regresi  linier  berganda.  Hasil  dari penelitian ini  menunjukkan bahwa
pengalaman bertransaksi  tidak berpengaruh positif  terhadap  trust pengguna  internet  di  sistem  e-commerce
sedangkan perceived easy of  use berpengaruh positif  terhadap  trust pengguna internet  di sistem e-commerce.
Kata Kunci : trust, e-commerce, pengalaman bertransaksi, perceived easy of use
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05312346 / KARTIKA PARAMESWARI A. M
PENGARUH PERCEIVED REPUTATION DAN KEPRIBADIAN TERHADAP TRUST PENGGUNA INTERNET DI
SISTEM E-COMMERCE, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  untuk  memperoleh  bukti empiris  tentang  pengaruh  pengaruh
perceived  reputation  dan  kepribadian terhadap trust  pengguna internet di sistem e-commerce. Penelitian ini
dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan responden  yang pernah bertransaksi online atau
menggunakan sistem e-commerce.
Pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini adalah  dengan  pengambilan sampel  secara  nyaman  (convenience
sampling).Pengumpulan  data  dilakukan dengan mengunakan kuesioner yang disebarkan pada responden  berjumlah
110 eksemplar  yang selanjutnya dijadikan sebagai  sumber  data penelitian sebanyak 52 eksemplar.
Analisis  data  mengunakan  metode  regresi  linier  berganda.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perceived
reputation berpengaruh  positif terhadap trust di sistem e-commerce, tapi kepribadian tidak berpengaruh positif
terhadap trust di sistem e-commerce.
Kata Kunci : perceived reputation, kepribadian, e-commerce, trust

06312111 / ORYZA BERLIANI
PENGARUH PRIVASI, KEAMANAN , KEPERCAYAAN, DAN PENGALAMAN TERHADAP PEMBELIAN DI
INTERNET, 2010
Abstrak:

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  pengaruh privasi terhadap keamanan, pengaruh  privasi terhadap
kepercayaan,  pengaruh keamanan terhadap kepercayaan,  pengaruh  pengalaman terhadap kepercayaan konsumen,
pengaruh  kepercayaan konsumen terhadap  pembelian di internet yang menggunakan model penerimaan
teknologi/technology acceptance model  (TAM) yang memfokuskan pada kondisi setelah mengadopsi teknologi dan
tertarik dengan perilaku sesungguhnya dalam menggunakan sistem. Sampel dalam penelitian ini adalah 147 individu
pengguna online shopping di indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pengisian kuisioner yang menggunakan
metode  purposive sampling. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antar satu variabel
yang diteliti mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini ada 5 hipotesis
yang akan di uji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis dengan Model Analisis SEM (structural
equation model) yang menggunakan bantuan program AMOS versi 6.0 dan untuk uji reabilitas menggunakan bantuan
program SPSS versi 13. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa privasi bepengaruh signifikan terhadap
keamanan,namun privasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Keamanan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen,
pengalaman bepengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen, serta kepercayaan berpengaruh signifikan
terhadap pembelian di internet.
Kata kunci:  technology acceptancce model (TAM), privasi,  keamanan, pengalaman, kepercayaan (trust), pembelian di
internet.
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06312370 / SINTA FATIHA
PENGARUH PRIVASI, KEPERCAYAAN DAN RESIKO TERHADAP NIAT BELI KONSUMEN MELALUI INTERNET,
2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul ”Pengaruh Privasi, Kepercayaan Dan Resiko Terhadap Niat Beli Konsumen Melalui Internet ” .
Objek dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan data empiris mengenai pengaruh privasi, kepercayaan dan
resiko terhadap niat beli konsumen melalui internet.
Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  ( 1) Persepsi kepercayaan memp unyai pengaruh positif
dengan niat beli konsumen melalui internet,  ( 2) Persepsi resiko mempunyai pengaruh negatif dengan niat beli
konsumen melalui internet,  ( 3) Privasi mempunyai pengaruh negative dengan niat beli konsumen melalui internet.
Data disebar kepada konsumen yang mempunyai minat untuk berbelanja online dengan sasaran mahasiswa. 150
kuesioner telah dibagikan dan data yang dapat diolah 126 kuesioner. Dengan menggunakan metode regresi beranda
dan uji partial untuk mengolah data tersebut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 14.
Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable resiko berpengaruh negative dan signifikan. untuk variable
kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan varia bel privasi berpengaruh negative signifikan terhadap
niat beli konsumen melalui internet.
Kata kunci: Privasi, Kepercayaan, Resiko, Niat Beli, Internet .

06312109 / ARIEF PRAMANA
PENGARUH TRUST KEAMANAN DAN COMPUTER ANXIETY TERHADAP NIAT UNTUK BERBELANJA SECARA
ONLINE, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Trust, Keamanan, dan Computer Anxiety Terhadap Niat Untuk Berbelanja Secara Online” yang
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor trust, keamanan, dan  computer anxiety yang diintegrasikan ke dalam
The Theory Planned Behavior (TPB) mempengaruhi niat untuk berbelanja secara online. TPB terdiri dari :  Sikap
Terhadap Perilaku (Attitude Towards Behavior), Norma Subjektif (Subjective Norms), Kontrol Perilaku Persepsian
(Perceived Behavior Control). Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)trust berpengaruh
positif terhadap sikap, (2)keamanan berpengaruh positif terhadap persepsi resiko, (3)trust berpengaruh negatif
terhadap persepsi resiko, (4)persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap sikap, (5)sikap berpengaruh positif terhadap
niat untuk berbelanja secara online, (6)persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap niat untuk berbelanja secara
online, (7)computer anxiety berpengaruh negatif terhadap niat untuk berbelanja secara online, (8)norma subjektif
berpengaruh positif terhadap niat untuk berbelanja  secara online, (9)kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat
untuk berbelanja secara online.
Penelitian ini mengambil sampel para pengguna internet di Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan metode
convenience  sampling (sampel kemudahan). Dari 180 kuesioner yang tersebar, hanya 143 kuesioner yang kembali dan
hanya 121 kuesioner yang dapat diolah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS versi 1.10.
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)Terdapat pengaruh negatif tidak signifikan antara trust
terhadap sikap, (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keamanan terhadap persepsi resiko, (3)Terdapat
pengaruh positif dan signifikan antara trust terhadap persepsi resiko, (4)Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
persepsi resiko terhadap sikap konsumen, (5)Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sikap terhadap niat untuk
berbelanja secara online, (6)Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi resiko terhadap niat untuk
berbelanja secara online, (7)Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara computer anxiety terhadap niat untuk
berbelanja secara online, (8)Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara norma subjektif terhadap niat untuk
melakukan belanja secara online, (9)Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara kontrol perilaku terhadap niat
untuk berbelanja secara online.
Keywords : Trust, Keamanan, Computer Anxiety, The Theory Planned Behavior, Niat, Online Store, Online Transaction.
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06312399 / RUBINGAH
VARIABEL PENENTU KEMAMPUAN PEMBAYARAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2005-2008, 2010
Abstrak:

Dividen merupakan bagian keuntungan yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas
investasinya. Keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak yang dihasilkan perusahaan. Selain sebagai
dividen, laba dialokasikan kedalam bentuk laba ditahan guna mendanai investasi bagi perkembangan dan pertumbuhan
perusahaan. Dengan demikian semakin besar dividen yang dibayarkan maka semakin kecil laba yang ditahan untuk
dana investasi sehingga pertumbuhan perusahaan dapat terganggu.
Adanya saling keterkaitan hal di atas, maka tinggi rendahnya kemampuan pembayaran dividen harus diketahui
manajemen maupun investor lebih dini agar kebijakan yang diambil tepat. Salah satu caranya dengan
mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi kemampuan pembayaran dividen. Variabel penentu
kemampuan pembayaran dividen dalam penelitian ini adalah investasi, pertumbuhan, ukuran, likuiditas, leverage,
profitabilitas dan earnings.
Penelitian ini menguji apakah ketujuh variabel penentu tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran
dividen. Obyek yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2008. Teknik pemilihan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling dan dihasilkan sampel 92 observasi. Model analisis yang digunakan adalah
model regresi linear berganda.
Kesimpulan yang ditarik dari analisis regresi tersebut adalah terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan
terhadap kemampuan pembayaran dividen yaitu pertumbuhan, ukuran dan earnings sedangkan keempat variabel
lainnya yaitu investasi, likuiditas, leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh. Jumlah variabel dan jumlah data yang
digunakan dalam penelitian ini lebih banyak dibandingkan dengan penlitian terdahulu sehingga 3 hipotesis dapat
terbukti melalui uji t.   Kata kunci: kemampuan pembayaran dividen, investasi, pertumbuhan, ukuran,
likuditas, leverage, profitabilitas dan earnings.
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06312178 / LUSIA AGASTY PRIHANTIKA
ANALISA HUBUNGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) INDONESIA (JKSE),AMERIKA SERIKAT
(DJA), CHINA (SSEC), INDIA (BSESN) & SINGAPURA (STI), 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pola hubungan antara IHSG Indonesia (JKSE), Amerika Serikat (DJA), China
(SSE), India (BSESN), dan Singapura (STI) dengan menggunakan model ekonometri
Autocorrelation Condition Heteroscedasticity (ARCH)/ Generalized Autocorrelation Condition Heteroscedasticity
(GARCH) dan Vector Autoregression (VAR). Data yang digunakan dimulai dari Januari 2005 sampai Januari 2010.
Berdasarkan hasil penelitian ini, hubungan antara JKSE dengan DJA, SSE, BSESN, dan STI memiliki pola yang sama, yaitu
pola hubungan searah. DJA, SSE, BSESN dan STI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap JKSE, akan tetapi JKSE tidak
memiliki pengaruh terhadap DJA, SSE, BSESN dan STI. Kondisi ini telah membuktikan bahwa negara-negara yang lebih
maju memiliki pengaruh yang signifikan terhadap negara berkembang. Pola hubungan DJA mempengaruhi JKSE secara
terbalik atau negatif, sedangkan SSE, BSESN, dan STI mempengaruhi JKSE secara positif, yang artinya negara-negara
tersebut bukan merupakan ancaman bagi JKSE.
Kata kunci: IHSG, Pasar Modal, ARCH/GARCH, VAR

05312277 / R.A DEVI PUSPITASARI
ANALISIS KARAKTERISRIK PERUSAHAAN, INDUSTRI, DAN EKONOMI MAKRO TERHADAP RETURN DAN
BETA SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK JAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan investasi pada saham syariah berdasarkan
return dan risiko. Sampel yang digunakan adalah saham syariah perusahaan yang teerdaftar minimal 3 kali dalam
Jakarta Islamic index dalam kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2007. Hubungan return dan risiko positif, yaitu
semakin besar return yang diharapkan maka semakin besar risiko yang akan diperoleh oleh investor. Besarnya return
dan risiko dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dalam skripsi ini penulis menggunakan tiga aspek yang dapat
digunakan untuk mempengaruhi besarnya return dan risiko, yaitu karakteristik perusahaan, industri dan ekonomi
makro. Untuk mengukur karakteristik perusahaan, salah satu cara yang digunakan adalah menggunakan perhitungan
rasio. Rasio – rasio yang digunakan pada penelitian ini yaitu earning per share, dividend payout ratio, leverage, current
ratio, return on investment. Variabel industri yang digunakan adalah jenis perusahaan dan ukuran perusahaan.
Sedangkan variabel ekonomi makro yang digunakan yaitu kurs rupiah dan PDB ( Produk Domestik Bruto).
Hasil penelitian dengan menggunakan uji F-test menunjukkan bahwa EPS, DPR, LEV, CR, ROI, JP, UP, Kurs Rupiah, dan
PDB secara bersama - sama berpengaruh secara signifikaan terhadap return dan beta saham syariah. Dengan
menggunakan uji t - test menunjukkan bahwa variabel DPR dan PDB berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Variabel LEV, UP, dan PDB berpengaruh terhadap beta saham syariah.
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06312262 / LUTFI ATIKA IRMAWATI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DG PENDEKATAN CAMELS (STUDI
KASUS : PT.BANK MUAMALAT INDONESIA ;TBK & PT.BANK SYARIAH MANDIRI, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesiadan dan
Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode CAMELS dari tahun 2004-2008 dan menggunakan data laporan
keuangan triwulanan.
Rasio yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/1/PBI/2007 dan Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS adalah KPMM yang mewakili rasio capital (rasio permodalan),
KAP yang mewakili rasio asset quality (rasio kualitas asset), NOM yang mewakili rasio earning (rasio rentabilitas), STM
yang mewakili rasio liquidity (rasio likuiditas), MR yang mewakili rasio Sensitivity to Market Risk. Penilaian kinerja
keuangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan selama periode penelitian, apakah bank dapat
dikategorikan sebagai bank yang sehatsangat baik, sehat-baik, cukup sehat-cukup baik, kurang sehat-kurang baik, tidak
sehat-tidak baik. Untuk mengetahui perbedaan kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri digunakan
analisis statistik yaitu uji T.
Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dari rata-rata skor komponen pembentuk CAMELS menunjukkan Bank
Muamalat Indonesia memiliki skor lebih baik dari Bank Syariah Mandiri untuk rasio KPMM, KAP, dan MR. Skor total
CAMELS juga menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia kinerjanya lebih baik dari Bank Syariah Mandiri selama
periode penelitian dan kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri menunjuk kan perbedaan yang
signifikan.
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Bank Umum Syariah, CAMELS

06312078 / AFI ULFATUNNAFI
PENGARUH PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2009 TERHADAP RETURN
SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM LQ-45 DI BEI, 2010
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 event politik yang berskala nasional terhadap pasar modal, yaitu
peristiwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009 melalui melalui pendekatan abnormal return 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 harian sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan bahwa
pasar modal bereaksi terhadap peristiwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009. Namun pada penelitian
keseluruhan sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan bahwa peristiwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 8
Juli 2009 tidak berpengaruh terhadap pasar modal. Sedangkan hasil penelitian melalui pendekatan volume
perdagangan menunjukkan bahwa peristiwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009 berpengaruh terhadap
pasar modal.
Kata Kunci: Abnormal return, harga saham dan volume perdagangan saham.
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06312350 / ANINDITA NURUL NISA
PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP EARNING RESPONSE
COEFICIENT, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang
dilakukan industri perbankan yang terdaftar di BEI memberikan dampak terhadap informativeness of earnings yang
dalam hal ini diukur dengan Earning Response Coefficient  (ERC).
Rumusan  masalah  adalah  apakah   pengungkapan  Corporate  Social Responsibility (CSR)  yang dilakukan industri
perbankan yang terdaftar di BEI memberikan dampak terhadap informativeness of earnings yang dalam hal ini  diukur
dengan  Earning  Response  Coefficient   (ERC)?  Dalam  penelitian  ini  digunakan populasi industri perbankan yang
terdaftar di BEI pada tahun 2007 yang berjumlah 23 bank. Selanjutnya data tersebut diolah menggunakan program SPSS
16.
Hipotesis yang diajukan adalah pengungkapan pengungkapan Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  berdampak
negatif  terhadap  Earning  Response  Coefficient (ERC).  Hal  ini  karena  pengungkapan  Corporate  Social
Responsibility (CSR) akan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dan  memberikan  informasi  tambahan
kepada  para  investor  yang  tidak  diungkapkan dalam laporan keuangan.
Hasil  dari  peneltian  ini  menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social  Responsibility  (CSR)  berdampak
negatif  terhadap  Earning  Response  Coefficient   (ERC)  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan.  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  investor  menggunakan  informasi  pengungkapan Corporate  Social  Responsibility  (CSR)
yang  diungkapkan  dalam  laporan  tahunan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Earning Response Coefficient

05312176 / CAINDY PRATIWI
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TIPE INDUSTRI PROFITABILITAS, UKURAN DEWAN KOMISARIS
LEVERAGE TERHADAP PENGUKAPAN INFOERMASI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, ukuran dewan
komisaris dan leverage terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ukuran perusahaan
diproksikan dengan jumlah karyawan pada perusahaan, , tipe insutri perusahaan dikelompokkan ke dua tipe yaitu high-
profile dan low-profile, profitabilitas diukur dengan jumlah perolehan laba bersih terhadap penjualan bersih, ukuran
dewan komisaris diproksikan dengan jumlah anngota dewan komisaris dan leverage diukur dengan rasio hutang
terhadap modal.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI pada tahun 2005-2006 dengan jumlah perusahaan 85 perusahaan dan 170 laporan keuangan tahunan. Metode
pengolahan data dan analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, uji
heterokedastisitas dan uji multikolinieritas, uji regresi parsial (uji t) dan uji determinasi (R2)serta analisis regresi
berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, ukuran dewan
komisaris dan leverage secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi
pertanggungjawaban sosial perusahaan. Namun, dari pengujian ini secara parsial tiga dari lima variabel yaitu ukuran
perusahaan, ukuran dewan komisaris dan leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap
pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tipe industri dan
profitabilitas menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan
informasi pertanggungjawaban sosial.
Kata Kunci      : Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial.  Ukuran perusahaan, Tipe industri, Profitabilitas,
Ukuran dewan komisaris, Leverage.
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06312075 / PUTI PINGKALE
REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMILU LEGISLATIF 2009, 2009/2010
Abstrak:

Informasi sangat mempengaruhi kondisi pasar modal. Informasi yang dimaksud dapat berasal dari pihak dalam (emiten)
dan pihak luar (lingkungan). Jika suatu peristiwa mengandung suatu informasi maka biasanya pasar akan bereaksi pada
waktu berita tentang peristiwa itu diterima pasar. Studi peristiwa (event study) dapat digunakan untuk menguji
kandungan informasi suatu peristiwa. Pasar modal Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai informasi, maka dari
itu penelitian ini berusaha untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa Pemilu pada tanggal 9
April 2009. Reaksi pasar modal terhadap peristiwa itu diukur atas dasar perubahan harga saham dan perubahan
aktivitas volume perdagangan yang terjadi disekitar tanggal terjadinya peristiwa. Dengan menggunakan sampel 45
saham yang terpilih dari saham kelompok LQ45 yang terdaftar di BEI, penelitian ini menguji : apakah terdapat return
tidak normal bagi investor sekitar tanggal peristiwa, apakah terdapat perbedaan rata-rata aktivitas  volume
perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa.
Kata kunci : PEMILU Legislatif 2009, Abnormal Return, Trading Volume Activity



ARIEF	RAHMAN,	SE.,	M.COM.
04312449 / FRIKA NINDYA ASTRINI
ANALISIS PENGUNGKARAN KINERJA DENGAN METODE BALANCED SCORECARD (STUDI PADA RUMAH
SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PERSAUDARAAN DJAMAAH HAJI INDONESIA, 2009
Abstrak:

Penilaian kinerja pada sebuah organisasi merupakan salah satu hal terpenting guna mengevaluasi kinerja yang ada
dalam organisasi  tersebut. Dari penilaian kinerja ini dapat dilihat apakah kinerja organisasi telah maksimal, ataukah
masih kurang maksimal dan perlu perbaikan. Selain itu penilaian kinerja juga penting untuk penentuan strategi
perusahaan ke depan, sehingga pada periode berikutnya celah-celah yang masih kurang dapat diperbaiki.
Penelitian dilakukan pada RSIY PDHI, yang terletak di Jl.Solo KM 12,5, Desa Cupuwatu, Kelurahan Purwomartani,
Kecamatan Kalasan, kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian
yang bersifat penjelasan yang ada, dan pola analitis yang digunakan adalah pengamatan dengan rentang waktu
tertentu.
Hasil dari penelitian menunjukkan dalam perspektif keuangan, rata-rata kinerja tiap tahun sudah cukup meningkat.
Dalam perspektif pelanggan, kinerja yang dilakukan oleh RSIY PDHI juga sudah cukup baik dari berbagai sisi. Dari
perspektif proses bisnis internal, meski pada beberapa segi belum mampu menunjukkan hasil yang makin bagus, namun
setidaknya RSIY PDHI mampu bertahan pada hasil yang sama dari tahun sebelumnya, dan tidak mengalami penurunan.
Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan,  RSIY PDHI  yang merupakan Rumah Sakit swasta belum  begitu
mampu mempertahankan karyawannya, namun secara umum sisi lain dalam perspektif ini menunjukkan kinerja yang
tak begitu buruk. Hasil pembobotan secara umum  untuk kinerja RSIY PDHI tahun 2007 menunjukkan angka 78%, angka
yang bisa dibilang cukup tinggi untuk ukuran rumah sakit yang baru berdiri dan  sedang mengupayakan untuk tetap
bertahan di tengah persaingan rumah sakit-rumah sakit  yang lebih dahulu berdiri dan lebih dikenal oleh masyarakat
luas.
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04312365 / ULFI WIDYARTINI
PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEBERHASILAN PERUSAHAAN PADA USAHA KECIL DAN
MENENGAH DI YOGYAKARTA, 2009 ;
Abstrak:

Skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari suatu informasi akuntansi
terhadap keberhasilan perusahaan, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Yogyakarta. Informasi
akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus
kas, dan laporan perubahan modal. Keberhasilan perusahaan ditinjau dari sudut pandang ekonomi, yaitu adanya
peningkatan kekayaan perusahaan yang dapat dilihat dari kenaikan laba, peningkatan aktiva dan tambahan modal
sendiri maupun modal pinjaman. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode survei, yaitu
penelitian yang menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Yogyakarta dengan menggunakan teknik pengambilan sampel
berupa Purposive Sampling. Metode analisis kuantitatif diawali dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian hipotesis
alat analisis regresi sederhana dan uji t dengan taraf signifikansi 5%. Selain analisis diatas dilakukan juga analisis
deskripsi, dimana analisis deskripsi disini adalah analisis deskripsi responden. Pengolahan data dan analisis dibantu
dengan menggunakan program SPSS versi 12. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh informasi
akuntansi terhadap keberhasilan perusahaan pada Usaha kecil dan Menengah di Yogyakarta.
Kata kunci : Informasi akuntansi, keberhasilan perusahaan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), laporan keuangan, asset,
laba.

05312041 / DANIA RAHMAWATI
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KOMITMEN PROFESI TERHADAP KEPUASAN KERJA AUDITOR
DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, 2009
Abstrak:

Tujuan dari penelitian empiris ini adalah untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi dan komitmen profesi
terhadap kepuasan kerja, dan pengaruh motivasi kerja sebagai variabel intervening. Alasan penelitian ini dilakukan
dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, khususnya dalam kaitan komitmen
organisasi dan profesi para akuntan. Di samping itu diharapkan dapat memberikan kontribusi secara nyata praktek
organisasi, khususnya Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta.         Ada 83 subjek yang digunakan sebagai sampel dalam
penelitian ini. Data di analisis dengan model analisa jalur (path analysis) dan untuk menguji hipotesis dengan
menggunakan program SPSS versi 15. Hasilnya adalah: 1. Komitmen organisasi dan komitmen profesi berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. 2. Komitmen organisasi dan komitmen profesi berpengaruh signifikan
terhadap motivasi kerja. 3. Komitmen organisasi dan komitmen profesi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja
auditor melalui motivasi sebagai variabel intervening. 4. Pengaruh tidak langsung tingkat pengaruhnya lebih kecil
daripada pengaruh langsung, oleh karena itu dapat diabaikan.
Kata kunci: komitmen or ganisasi, komitmen profesi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja
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ERNA	HIDAYAH,	DRA.,	M.SI.,	AK.
04312496 / ANGGORO WIBISONO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INITIAL RETURN SETELAH IPO TAHUN 2003-2007,
2010
Abstrak:

Perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya melakukan berbagai cara, diantaranya melakukan ekspansi.
Untuk memenuhi ekspansi diperlukan dana yang yang tidak sedikit. Oleh karena itu perusahaan melakukan penawaran
sahamnya ke masyarakat umum yang disebut go public.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh reputasi penjamin emisi, reputasi auditor,
umur perusahaan, ROE, prosentase penawaran saham terhadap Initial Return dan return 15 hari setelah IPO Pengujian
dilakukan terhadap 43 perusahaan yang go public pada tahun 2003-2007 di Bursa Efek Jakarta. Namun setelah di teliti
hanya 33 perusahaan yang terpilih menjadi sampel. Hipotesis dalam penelitian diuji menggunakan uji regresi berganda
dengan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi auditor dan ROE berpengaruh signifikan terhadap initial return sedangkan
semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap return 15 hari setelah IPO.
Kata kunci : initial return, return 15 hari setelah IPO, reputasi underwriter, reputasi auditor, ROE

05312464 / IKA PRATIWI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TH PERIODE 2006-2008), 2009
Abstrak:

Penelitian ini tentang “ Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
(Studi Empiris Pada Perusahaan–perusahaan Manufaktur periode 2006 – 2008). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti
faktor-faktor  yang diperkirakan berpengaruh, antara lain :  Profitabilitas, Leverage keuangan, Likuiditas, Ukuran
Perusahaan, Kepemilikan Publik, Reputasi KAP, dan Opini Auditor. Populasi penelitian ini adalah perusahaan
Manufaktur  yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang memenuhi criteria tersebut adalah 97 perusahaan selama 3
periode laporan keuangan, yaitu tahun 2006, 2007, 2008.  Hipotesis ini  menguji apakah  Profitabilitas, Leverage
Keuangan, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, kepemilikan publik, Reputasi KAP, dan opini Auditor  mempengaruhi
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan,  uji  Regresi Logistik  dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut.
Kesimpulan yang didapatkan bahwa  Profitabilitas, leverage keuangan, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP,  Kepemilikan
Publik  dan Opini Auditor  tidak mempunyai pengaruh  secara signifikan  terhadap  Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Keuangan  sedangkan  likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap Ketepatan waktu Penyampaian
Laporan Keuangan.
Kata kunci : ketepatan waktu, laporan keuangan, Peraturan Bapepam
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06312339 / RACHMAD ASHARI
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERBANKAN DI INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang terdiri dari rasio CAR, RORA, NIM, ROA,
ROE, BOPO, LDR dan GWM secara parsial maupun secara serentak terhadap harga saham serta untuk mengetahui rasio
yang paling dominan mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang berfungsi untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam
penelitian serta untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Penelitian ini mengambil sampel bank-bank yang terdaftar di BEI pada tahun 2004 – 2008. Sampel diambil dengan
menggunakan purposive sampling. Dari populasi yang ada, 19 bank memenuhi kriteria purposif sampling. Analisis
dilakukan dengan menggunakan software SPSS 17.0.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio CAR, RORA, NIM, ROA, ROE, BOPO, LDR
dan GWM secara serentak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Rasio
Keuangan yang berpengaruh secara parsial terhadap harga saham yang terdaftar di BEI adalah NIM, BOPO dan GWM.
Kata kunci : kinerja keuangan, harga saham, perusahaan perbankan.

98312026 / RUBIYANTO
ANALISIS PERBEDAAN NILAI PERUSAHAAN DITINJAU DARI KEPERSERTAAN PERUSAHAAN ISRA TAHUN
2008 DAN KEPEMILIKAN MANAJEMEN, 2009
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji secara empiris perbedaan nilai perusahaan ditinjau dari
kepesertaan perusahaan pada ISRA Tahun 2008 serta  menguji secara empiris perbedaan nilai perusahaan ditinjau dari
interaksi antara kepesertaan perusahaan pada ISRA Tahun 2008 dengan kepemilikan manajemen.
Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sampel meliputi  ( 1)
perusahaan yang terdaftar di BEI selama kurun tahun 2005 – 2007,  ( 2) konsisten masuk kelompok LQ 45 selama kurun
tahun 2005 – 2007, baik yang menjadi peserta ISRA Tahun 2008 maupun yang tidak serta  ( 3)  memiliki data yang
lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan
dengan menggunakan uji Two Way ANOVA.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa  ( 1)  Hasil penelitian menyebutkan adanya
perbedaan nilai perusahaan pada perusahaan peserta ISRA dengan perusahaan bukan peserta ISRA Tahun 2008 secara
signifikan. CSR dapat dinilai sebagai refleksi dari kebijakan manajemen perusahaan untuk memperhatikan dimensi
ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan
ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks ini, maka investor cenderung akan menilai positif terhadap
perusahaan yang mengungkapkan CSR secara memadai dan harga saham akan meningkat dan nilai perusahaan pun
akan menjadi lebih baik.  ( 2)  Hasil pengujian selanjutnya yang melibatkan variabel kepemilikan manajemen dalam
perusahaan sebagai variabel moderating memberikan kontribusi yang lebih nyata  ( signifikan)  terhadap nilai
perusahaan. Hal ini merupakan aktualisasi dari konsep Jansen & Meckling  ( 1997)  yang menyebutkan bahwasannya
konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap
perusahaan semakin kecil.
Kata kunci: CSR, ISRA, kepemilikan manajemen.
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06312549 / DWI YUNANTA PUTRA
HUBUNGAN INTELLECTUAL CAPITAL DAN KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SEKTOR
PERBANKAN DI BEI TAHUN 2006-2008), 2010
Abstrak:

Intellectual capital dapat didefinisikan sebagai jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi
(human capital, structural capital, customer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat
memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. Intellectual capital telah menjadi aset
yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern. Intellectual capital merupakan kunci penentu nilai perusahaan dan
kinerja ekonomi nasional serta merupakan kunci dan sumber potensial untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan dalam era knowledge based business seperti saat ini.
Penelitian ini bertujuan memberi bukti empiris mengenai hubungan antar komponen intellectual capital (human capital,
structural capital, dan customer capital) serta hubungannya dengan kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan
yang terdaftar di BEI dengan menggunakan Diamond Specification HC antecedent yang dikembangkan oleh Bontis
(1998). Dalam model ini dikatakan bahwa human capital merupakan lifeblood intellectual capital yang menggerakkan
komponen-komponen intellectual capital yang lain dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
Penelitian ini mengambil sampel bank-bank yang terdaftar di BEI pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Sampel diambil
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari populasi yang ada, terdapat 18 bank yng memenuhi kriteria
purposive sampling. Analisis dilakukan dengan menggunakan program software SPSS 12.0. Yang menarik dari penelitian
ini adalah data dalam penelitian ini diperoleh dari annual report yang diterbitkan perusahaan yang diyakini lebih relevan
dan reliable dibanding kuesioner karena penyajiannya ditujukan kepada semua user.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa human capital berhubungan positif dan signifikan dengan customer capital,
human capital berhubungan positif dan signifikan dengan structural capital, customer capital berhubungan positif dan
signifikan dengan kinerja perusahaan, dan structural capital berhubungan positif tetapi  tidak signifikan dengan kinerja
perusahaan.
Kata kunci: intellectual capital, bank, diamond specification, human capital, customer capital, structural capital, kinerja
perusahaan.

06312048 / PERMADI
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “ Pengaruh  Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pengungkapan aktivitas Corporate Social Responsibility yang terdapat di
dalam Laporan Tahunan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut.
Penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007
sampai dengan akhir tahun 2008.
Dari populasi perusahaan sektor perbankan  yaitu sebanyak 28 bank,  hanya  22 bank  yang  menjadi sampel penelitian
ini. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah Return on Equity (ROE) dan Cummulative Abnormal Return
(CAR). Variabel independennya adalah Corporate Social Responsibility Index (CSRI), dan variabel kontrol yang digunakan
adalah ukuran perusahaan,dan beta (resiko pasar sistematis). Pengujian hipotesis ini menggunakan regresi berganda
dengan menggunakan program SPSS 17.  Hasil dari pengujian menunjukkan  dari dua hipotesis yang ada,  satu hipotesis
dapat didukung atau tebukti (CSR berpengaruh positif terhadap ROE), dan hipotesis CSR berpengaruh negatif terhadap
CAR tidak dapat didukung atau tidak terbukti. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan, pengungkapan aktivitas
Corporate Social Responsibility dapat meningkatkan ROE suatu perusahaan  tetapi tidak dengan  Cummulative
Abnormal Return saham perusahaan tersebut.
Kata kunci      : Corporate Social Responsibility, ROE, CAR.



PERPUSTAKAAN FEUII

23

ABSTRAK TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2010

05312468 / WISHNU ADAMS
PENGARUH KEAHLIAN DAN INDEPENDENSI PENAMPILAN (IN APPEARANCE) AKUNTAN TERHADAP
KUALITAS AUDIT, 2010 ;
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 audit yang dihasilkannya.
Kualitas audit, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keahlian dan independensi (baik in fact maupun in
appearance). Oleh karena itu, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1). Apakah keahlian dan
independensi penampilan (in appearance) akuntan secara bersamaan berpengaruh terhadap kualitas audit. (2). Apakah
keahlian dan independensi penampilan (in appearance) akuntan secara terpisah berpengaruh terhadap kualitas audit.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan sampel penelitian yang diambil menggunakan teknik Convenience Sampling. Variabel independen
dalam penelitian ini adalah keahlian dan independensi penampilan (in appearance) akuntan, sedangkan variabel
dependennya adalah kualitas audit. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Data yang
terkumpul dianalisis dengan teknik analisis diskriptif dan analisis statistik.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keahlian dan independensi penampilan (in appearance)
akuntan secara bersamaan maupun terpisah berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, baik akuntan
maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditnya. Adapun untuk meningkatkan
kualitas audit diperlukan adanya peningkatan kompetensi para akuntan yaitu dengan pemberian pelatihan-pelatihan
serta diberikan kesempatan kepada para akuntan untuk mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi.
Sedangkan untuk meningkatkan independensi penampilan (in appearance) akuntan, akuntan yang mendapat tugas dari
kliennya diusahakan benar-benar independen terhadap kliennya sehingga dalam melaksanakan tugas auditnya benar-
benar objektif dan dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Adanya perhatian terhadap kualitas audit dari akuntan
maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai
dasar pengambilan keputusan yang berguna bagi pihakpihak yang berkepentingan.
Kata kunci: keahlian, independensi penampilan (in appearance) akuntan, dan kualitas audit.

06312429 / AIDIL MEIRISFARA
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RISIKO TERHDAP PENERIMAAN LAYANAN  INTERNET BANKING DI
BANDUNG, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepercayaan dan Resiko Terhadap Penerimaan Layanan Internet Banking di Bandung”
yang bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor resiko dan kepercayaan mempengaruhi penerimaan nasabah
terhadap layanan internet banking di Bandung dengan mengintegrasikan persepsi resiko dan persepsi kepercayaan
pada model Technology Acceptance Model (TAM).
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking di kota  Bandung.
Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 130
dapat kembali dan diolah sebanyak 119 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program software PLS.
Dari delapan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tiga diantaranya tidak terbukti. Satu diantara  hipotesis yang
tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung teori perilaku proses pengadopsian
teknologi informasi yaitu Technology Acceptance Model yang menyatakan bahwa pengadopsian internet banking dapat
dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan.
Kata kunci : Risiko, Kepercayaan, TAM, Internet Banking.



PERPUSTAKAAN FEUII

24

ABSTRAK TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2010

06312556 / ADI PRIYANTO
PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DISCLOSURE
DAN KINERJA FINANSIAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA,
2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dan
Kinerja Finansial. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dari tahun2005 sampai 2008. Data penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif, data
kualitatif diambil dari buku, jurnal, makalah, penelitian terdahulu dan situs internet yang berhubungan dengan tema
penelitian ini, sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan auditan yang
didapat dari pojok BEI UII dan ICMD. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu  Corporate Social Responsibility
(CSR) Disclosure dan Kinerja Finansial, sedangkan variabel independennya yaitu Kinerja Lingkungan. Metode Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji Hipotesis melalui uji signifikansi regresi secara parsial
(uji t) dan (uji F), dan Uji Asumsi Klasik. Hasil dari penelitian ini yaitu terbukti bahwa Kinerja Lingkungan memiliki
pengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure, demikian juga dengan Corporate Social
Responsibility (CSR) Disclosure yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Finansial. Sedangkan Kinerja
Lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Finansial.
Kata kunci : kinerja lingkungan, corporate social responsibility (CSR) disclosure, dan kineja finansial.

06312508 / R.M. ARDI KUSUMA PUTRA
PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI
INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan.
Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta Indonesia Capital
Market Directory pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Modal Intelektual diukur dengan menggunakan The Pulic Model
“Value Added Intellectual Capital (VAICTM)”, sedangkan kinerja perusahaan menggunakan tiga proksi ROE, EPS, dan GR.
Analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 15.0. Hasil penelitian dengan menggunakan uji F-test
menunjukkan bahwa seluruh komponen VAICTM yang terdiri dari VACA (value added capital employed), VAHU (value
added human capital), dan STVA (structural capital value added) secara bersama–sama berpengaruh secara signifikaan
terhadap ROE dan EPS. Dengan menggunakan uji t - test menunjukkan bahwa variabel VACA (value added capital
employed) dan VAHU (value added human capital) berpengaruh signifikan terhadap ROE dan EPS. Sementara itu, tidak
satupun komponen VAICTM berpengaruh secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap GR.

06312231 / ROFIQ TRI HARTANTO
PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA,
2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja perusahaan di
Indonesia. Sampel penelitian ini adalah perusahaan publik yang masuk dalam 10 besar pemeringkatan skor CGPI tahun
2001-2006 dan merupakan perusahaan sektor non perbankan dan non keuangan. Jumlah sampel sebanyak 37
perusahaan. Penerapan corporate governance diukur dengan menggunakan skor CGPI yang dilakukan IICG (Indonesian
Institute of Corporate Governance), sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan NPM, ROE, Tobin’s Q
dan PER.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan corporate governance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
NPM, ROE, dan Tobin’s Q. Akan tetapi, penerapan corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap PER.
Kata kunci: Corporate Governance, NPM, ROE, Tobin’s Q, PER

04312050 / TAUFIQ HUSEIN KESUMA
PENGARUH RIGHT ISSUE TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM
PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA, 2009/2010
Abstrak:

Informasi mengenai right issue yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dimungkinkan akan
menimbulkan / tidak menimbulkan reaksi pasar berupa reaksi abnormal return maupun volume perdagangan saham
(TVA). Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh informasi right issue terhadap reaksi pasar yang diukur dengan
abnormal return dan likuiditas saham. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang mengeluarkan right issue secara
selama tahun 2006 – 2009.  Sampel perusahaan terdiri dari 43 perusahaan.
Metode event study digunakan dalam penelitian ini dengan periode pengamatan selama 5 hari sebelum hingga 5 hari
sesudah pengumuman. Perhitungan reaksi pasar dihitung dengan menggunakan abnormal return saham dengan
metode mean adjusted model dan trading volume acitvity (TVA). Uji paired sample t test digunakan untuk
membuktikan ada tidaknya perbedaan abnoral return pada 5 hari sebelum pengumuman dibanding dengan 5 hari
sesudah pengumuman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi pengumuman  right issue memberikan perubahan terhadap abnormal
return saham yang signifikan pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman. Publikasi pengumuman  right issue
tidak memberikan perubahan terhadap TVA yang signifikan pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman.
Kata kunci : Right issue, keuntungan , likuiditas saham

FITRIATI	AKMILA,	S.E.,	M.COM.
06312210 / DEDE LASTIANTORO
FAKTOR-FAKTOR KETIDAKPUASAN PEGAWAI DALAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI  (STUDI KASUS
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN), 2010
Abstrak:

Penelitian ini meneliti  tentang “Faktor-Faktor Ketidakpuasan Pegawai Dalam Layanan Teknologi Informasi”, dengan
cara menguji  hubungan  korelasi antara faktor pendukung  end user  dengan kepuasan  end user.  Kuisioner disebarkan
kepada 70 orang pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dan menguji 21 faktor pendukung end user, seperti
kemampuan teknis dari para staf pendukung sistem,  upgrade software  baru,  upgrade  hardware  baru,  tingkat
responsif  sistem,  keamanan dan privasi. Service quality  atau kualitas layanan adalah  gap  atau perbedaan antara
tingkat  harapan dan  tingkat  persepsi yang dirasakan oleh  end user, dan dihitung pada setiap faktor pendukung  end
user. Pada akhirnya hubungan antara  gap  kualitas layanan dan kepuasan  end user dihitung menggunakan regresi linier
berganda.
Hasil analisis menunjukkan  terdapat lima faktor pendukung kepuasan end user  yaitu: pengadaan perangkat-perangkat
lunak baru (upgrade software  baru), tersedianya dokumentasi / buku manual yang mendukung pelatihan, tingkat
kerusakan / tidak berfungsi yang rendah (downtime) dari hardware dan software, pengadaan perangkat-perangkat
keras baru (upgrade hardware baru), dan  tingkat responsif sistem terhadap perubahan kebutuhan.

Kata Kunci: Kepuasan End User, Faktor-Faktor Pendukung End User
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HADRI	KUSUMA,	PROF.,	DRS.,	MBA.,	DBA.
06312317 / DIAN PUSPITASARI
ANALISA PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RESIKO TERHADAP PENERIMAAN LAYANAN INTERNET
BANKING DI JAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisa Pengaruh Kepercayaan dan Resiko Terhadap Penerimaan Layanan Internet Banking di
Jakarta” yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor kepercayaan dan resiko mempengaruhi penggunaan
layanan internet banking, yang juga melibatkan faktor manfaat dan kemudahan penggunaan layanan Internet Banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank di kota Jakarta  yang telah menggunakan layanan Internet Banking.
Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar
sejumlah 130, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 118 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program smartPLS versi 1.10. Setelah menetapkan model yang menghubungkan kepercayaan dan resiko atas keinginan
untuk menggunakan internet banking, penemuan empiris menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan berpengaruh
secara signifikan terhadap penerimaan layanan internet banking sedangkan persepsi risiko tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap penerimaan layanan  internet banking.
Penelitian ini juga menyatakan bahwa faktor manfaat dan kemudahan penggunaan internet banking tidak
mempengaruhi nasabah dalam mengadopsi layanan internet banking di Jakarta.
Dalam penenlitian ini dapat disimpulkan, bahwa hanya faktor kepercayaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap
penggunaan layanan internet banking di Jakarta, sedangkan faktor resiko, manfaat dan kemudahan penggunaan tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan layanan internet banking di Jakarta.   Key Words: Kepercayaan,
Risiko, Kemudahaan penggunaan, Manfaat dan Internet Banking.

06312325 / IKA SETYASTUTI
ANALISA PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RISIKO TERHADAP MINAT NASABAH BANK DALAM
MENGGUNAKAN LAYANAN INTERNET BANKING, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan dan risiko terhadap minat nasabah bank dalam
menggunakan layanan internet banking dengan menggabungkan teori pengadopsian yaitu Theory Acceptance Model
(TAM) yang memuat variabel persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh kepercayaan dan risiko terhadap penerimaan
internet banking yang berlanjut kepada minat nasabah bank dalam menggunakan layanan internet banking? Kami
menggunakan sampel para pengguna internet banking di wilayah Bandar Lampung yang kemudian perhitungan data
tersebut menggunakan Smart PLS.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi penggunaan internet banking. Selain itu
persepsi kemudahan penggunaan juga mempengaruhi persepsi manfaat internet banking. Namun persepsi manfat tidak
terbukti mempengaruhi kepercayaan nasabah maupun penggunaan internet banking, persepsi kemudahan penggunaan
tidak terbukti mempengaruhi kepercayaan nasabah maupun penggunaan internet banking, dan risiko juga tidak
terbukti mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah maupun penggunaan internet banking.
Kata Kunci : Kepercayaan, Risiko, TAM, Internet Banking
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06312505 / RUDI PRIAMBUDI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
SHORT MESSAGE SERVICE DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

-

06312323 / FINDA TRI JAYANTI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN E-GOVERNMENT DI JAJARAN PEMDA
KEDU, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-Government di jajaran
Pemda Kedu.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antar satu variabel yang diteliti
mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini ada tiga belas hipotesis
yang akan diuji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis dengan Model Analisis SEM yang
menggunakan bantuan program Partial Least Square.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemakai,
keahlian pemakai dan komunikasi pemakai-pengembang berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem. Sedangkan
kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap intensitas penggunaan e-Government.      Kata
kunci :  Partisipasi Pemakai, Keahlian Pemakai, Komunikasi Pemakai- Pengembang, Kualitas Informasi, Kualitas
Layanan, Intensitas Penggunaan   e-Government.

06312495 / CUT NISRINA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN
ACEH BARAT PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM, 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memperngaruhi Penerapan e-Government.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antar satu variabel yang diteliti mempunyai
pengaruh yang signifikan  atau tidak terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini ada enam belas hipotesis yang akan
diuji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis dengan Model Analisis SEM yang menggunakan
bantuan program Partial Least Square.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemakai berpengaruh signifikan terhadap kualitas  sistem,
komunikasi pemakai pengembang berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem, kualitas sistem berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pengguna, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna,
kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap intensitas penggunaan, kepuasan penggunaan dan intensitas
penggunaan berpengaruh signifikan terhadap net benefit dalam penerapan e-Government.
Kata Kunci : Partisipasi Pemakai, Komunikasi Pemakai-Pengembang, Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, Kepuasan
Pengguna, Intensitas Penggunaan, dan  Net Benefit.
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06312402 / YOLLANDA FEBRINA
ANALISIS PENGARUH RESIKO DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING DI
BALIKPAPAN, 2009 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisa Pengaruh Resiko dan Kepercayaan Terhadap Penggunaan Internet Banking di
Balikpapann” yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor resiko dan kepercayaan mempengaruhi
penggunaan layanan internet banking, yang juga melibatkan faktor manfaat dan kemudahan penggunaan layanan
Internet Banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank di kota Balikpapan yang telah menggunakan layanan Internet
Banking. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang
tersebar sejumlah 150, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 111 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program smartPLS versi 1.10. Setelah menetapkan model yang menghubungkan kepercayaan dan resiko atas keinginan
untuk menggunakan internet banking, penemuan empiris menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan tidak secara
signifikan mempengaruhi penerimaan internet banking sedangkan persepsi risiko terbukti signifikan berpengaruh
terhadap penerimaan internet banking.
Penelitian ini juga menyatakan bahwa faktor manfaat dan kemudahan penggunaan internet banking tidak
mempengaruhi nasabah dalam mengadopsi layanan internet banking di Balikpapan.
Dalam penenlitian ini dapat disimpulkan, bahwa hanya faktor resiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap
penggunaan layanan internet banking di Balikpapan, sedangkan faktor kepercayaan, kemudahan dan manfaat tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan layanan internet banking di Balikpapan.   Key Words: Kepercayaan,
Risiko, Kemudahaan penggunaan, Manfaat dan Internet Banking.

06312030 / YULIA RAHMAWATI
FAKTOR KEPERCAYAAN DAN RESIKO DALAM PENGGUNAAN LAYANAN INTERNET BANKING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Faktor Kepercayaan dan Resiko Dalam Penggunaan Layanan Internet Banking” yang bertujuan
untuk menguji faktor kepercayaan dan resiko terhadap penggunaan layanan internet banking, dengan menggabungkan
teori pengadopsian yaitu Technology Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel persepsi manfaat dan persepsi
kemudahan penggunaan.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking di Yogyakarta. Sampel
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 130,
yang dapat kembali dan diolah sebanyak 117 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS.
Dari delapan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan tidak terbukti mempengaruhi perilaku penggunaan
internet banking.
Kata Kunci: Kepercayaan, Resiko, Internet Banking, TAM
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06312421 / BAYU PARAMITA SETYORINI
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS (LOYALITY) KONSUMEN PADA ONLINE SHOPPING BERBASIS
INTERNET DI INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas (loyalty) Konsumen pada Online Shopping Berbasis
Internet di Indonesia ” yang bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen dalam
menggunakan online shopping.
Penelitian ini mengambil sampel para pengguna Online Shopping di kota Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuesioner yang tersebar sejumlah 200, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 171  sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program smartPLS versi 1.10. Penemuan
empiris menunjukkan bahwa aspek desain web mempengaruhi sikap konsumen pada internet shopping, keuntungan
sosial mempengaruhi sikap konsumen pada internet shopping  privasi mempengaruhi sikap konsumen pada internet
shopping, sedangkan kecepatan interaksi tidak mempengaruhi sikap konsumen pada internet shopping.
Penelitian ini juga menyatakan bahwa persepsi sikap konsumen pada internet shopping mempengaruhi kepercayaan
pada online shopping, dan kepercayaan pada online shopping mempengaruhi loyalitas konsumen dalam menggunakan
online shopping.
Dalam penenlitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar faktor terbukti mempengaruhi loyalitas konsumen  pada
online shopping namun persepsi kecepatan interaksi yang tidak mempengaruhi persepsi sikap konsumen pada online
shopping di Yogyakarta.    Key Words: aspek desain web, kecepatan interaksi, keuntungan sosial, privasi, sikap
konsumen pada internet shopping, kepercayaan, loyalitas

06312038 / ASNA JUWITA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN INTERNET
BANKING DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan
internet banking oleh calon penggunanya dengan menggunakan teori pengadopsian yaitu Theory Acceptance Model
(TAM)
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktorfaktor tersebut, yaitu Perseived Usefulness,
Perseived Ease of Use, Perceived Credibility, Computer Self Efficacy dan Perseived Enjoyed terhadap penggunaan
internet banking yang berlanjut pada minat nasabah menggunakan internet banking. Kami menggunakan sampel
internet banking dari para nasabah yang berada di wilayah Yogyakarta yang kemudian perhitungan data tersebut
menggunakan Smart PLS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat, kemudahan menggunakan komputer dan persepsi
kenyamanan terbukti mempengaruhi calon nasabah dalam menggunakan internet banking. Persepsi kemudahan
penggunaan terbukti mempengaruhi persepsi manfaat dan kredibilitas namun tidak terbukti mempengaruhi
penggunaan internet banking.  Sedangkan untuk persepsi kredibilitas tidak terbukti mempengaruhi penggunan internet
banking.
Kata kunci : Perseived Usefulness, Perseived Ease of Use, Perceived Credibility, Computer Self Efficacy, Perseived
Enjoyed, TAM, Internet Banking
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06312069 / NOURINA ISNA SEPTIANI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH UNTUK MENGGUNAKAN INTERNET
BANKING, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan internet
banking dengan menggabungkan teori pengadopsian yaitu Theory Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel
persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh persepsi reputasi terhadap kepercayaan serta
pengaruh keduanya terhadap penerimaan internet banking yang berlanjut kepada nasabah dalam penggunaan internet
banking? Kami menggunakan sampel para pengguna internet banking di wilayah Yogyakarta yang kemudian
perhitungan data tersebut menggunakan Smart PLS.
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa kepercayaan sangat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan
internet banking. Selain itu persepsi reputasi berhubungan positif dengan kepercayaan dalam menggunakan internet
banking. Namun persepsi reputasi dan kemudahan tidak terbukti mempengaruhi tingkat intensitas nasabah dalam
penggunaan internet banking.
Kata kunci : Persepsi Reputasi, Kepercayaan, TAM, Internet Banking

06312033 / FARIKHATUL IZAH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DI
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan
internet banking oleh calon penggunanya dengan menggunakan TAM yang sudah dimodifikasi adalah untuk
memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan internet banking oleh
penggunanya dan dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen bank untuk mengevaluasi penggunaan internet
banking. Sampel kuesioner dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan masyarakat umum di Yogyakarta yang belum
mengaplikasikan internet banking sebanyak 130 responden. Penelitian ini membuktikan bahwa kemudahan
penggunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan internet banking dan kenyamanan berpengaruh terhadap
kemudahan penggunaan. Faktor risiko terbukti berpengaruh negatif terhadap kepercayaan dan faktor kepercayaan
berpengaruh terhadap persepsi manfaat dalam menggunakan internet banking.
Kata kunci: behavioral intention, perceived risk, trust,  perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived
enjoyment.

06312471 / WHISNU ANGGARA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH MENGGUNAKAN LAYANAN MOBILE BANKING DI
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor penentu perceived usefulness, perceived ease of use,
perceived cost, dan perceived risk yang mempengaruhi penggunaan layanan mobile banking di Yogyakarta dengan
mengintegrasikan pada model Technology Acceptance Model (TAM) dan juga memasukkan variable eksternal sebagai
anteseden pada variable persepsi manfaat, pesepsi kemudahan penggunaan, dan perilaku untuk menggunakan.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh   faktor-faktor penentu perceived usefulness,
perceived ease of use, perceived cost, dan perceived risk mempengaruhi minat penggunaan layanan mobile banking di
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Yogyakarta? Penelitian ini mengambil sampel para nasabah, baik yang sudah maupun yang belum menggunakan
layanan mobile banking di wilayah Yogyakarta yang kemudian perhitungan data tersebut menggunakan Smart PLS.
Dari tigabelas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tujuh diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa: Mobility access, functions, alternatives, perceived cost, advertising, perceived
usefulness, perceived ease of use, tidak terbukti mempengaruhi penggunaan mobile banking di Yogyakarta.
Kata Kunci : Perceived usefulness, Perceived ease of use, Intention to use, TAM,
Mobile-banking.

06312290 / ELSA VIENNENSIA S.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN LAYANAN ONLINE SHOPPING DI YOGYAKARTA,
2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor daya tarik dalam menggunakan online shopping dan persepsi
keterlibatan konsumen mempengaruhi penerimaan penggunaan layanan online shopping di Yogyakarta dengan
melibatkan persepsi kemudahan penggunaan, manfaat, dan persepsi tujuan perilaku  penggunaan.
Penelitian ini melibatkan 107 responden pengguna online shopping di Yogyakarta. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program Smart PLS versi 1.10. Setelah menetapkan model konseptual yang menghubungkan persepsi
daya tarik dengan keterlibatan secara signifikan mempengaruhi penerimaan penggunaan online shopping.
Persepsi ini membantah pula teori TAM yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi
manfaat menadi faktor penentu terhadap penerimaan layanan online shopping.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi daya tarik berpengaruh signifikan terhadap penggunaan online
shopping, melalui persepsi daya tarik maka akan mendorong konsumen tersebut untuk  mencoba melakukan log-in dan
terlibat masuk ke dalam sebuah situs belanja online. Oleh karena itu, dapat dikatakan persepsi daya tarik sangat
menentukan seorang konsumen untuk terlibat dan menggunakan layanan online shopping.
Key words: Daya Tarik, Keterlibatan, Online Shopping, Kemudahan Penggunaan, Manfaat, Tujuan Perilaku Penggunaan.

06312501 / FITRI PURNAMA SARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNA UNTUK MENGADOPSI E-PROCUREMENT DI
YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna untuk mengadopsi e-
procurement di Yogyakarta dengan menggabungkan teori pengadopsian yaitu Theory Acceptance Model (TAM) yang
memuat variabel persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat. Permasalahan dari penelitian ini sendiri
adalah bagaimana pengaruh kepercayaan, risiko, persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat terhadap
penerimaan e-procurement yang berlanjut kepada pengguna system tersebut dalam menggunakan layanan e-
procurement? Dalam penelitian ini ada delapan hipotesis yang akan di uji. Untuk menguji hipotesis penelitian
digunakan metode analisis dengan model analisis SEM (Structural Equation Model) yang menggunakan bantuan
program Smart PLS versi 1.10.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi penggunaan e-procurement, persepsi
manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Selain itu persepsi kemudahan penggunaan juga mempengaruhi
penggunaan e-procurement dan persepsi manfaat e-procurement. Namun persepsi manfat tidak terbukti
mempengaruhi pengguaan e-procurement, dan risiko juga tidak terbukti mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna
maupun penggunaan e-procurement.
Kata Kunci : Kepercayaan, Risiko, TAM, E-procurement



PERPUSTAKAAN FEUII

32

ABSTRAK TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2010

07312085 / MELISSA NURUL FANI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA INDIVIDU PEGAWAI DI BKD PEMDA KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN BANTUL,
2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang mempenaruhi penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap
kinerja karyawan di Pemda Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul” yang bertujuan untuk menyelidiki pengaruh Sistem
Informasi terhadap kinerja individu dengan membangun model konseptual dan mengintegrasikan variable baru yaitu
Teknologi Sistem Informasi dan Kepercayaan.
Penelitian ini mengambil  sample para karyawan  Pemerintah Daerah yang telah menggunakan system informasi

keuangan daerah di Yogyakarta dan Bantul. Dari 150 kuesioner yang disebar, hanya 119 kuesioner yang dikembalikan
dan sebanyak 119 kuesioner yang dapat diolah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS.
Dari sepuluh hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, lima diantaranya tidak terbukti. Lima hipotesis yang tidak
terbukti tersebut menunjukkan bahwa variabel desentralisasi pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap
adaptasi pegawai pemda, desentralisasi pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap implementasi Sistem
Informasi Keuangan Daerah, Penerimaan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap
kepuasan pegawai aparat pemda, penerimaan implementasi Sistem Informasi Keuangan daerah tidak berpengaruh
terhadap kinerja pegawai aparat pemda,  dan kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi tidak berpengaruh
terhadap kinerja aparat pemda.
Kata kunci : Teknologi Informasi, Kepercayaan, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kinerja aparat Pemda.

06312096 / NURUL HASANAH PERMATASARI
HUBUNGAN KUALITAS JASA LAYANAN INTERNET BANKING DENGAN PENERIMAAN NASABAH, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas layanan dengan pennerimaan
nasabah. Serta mengetahui factor-faktor dari kualitas layanan yang mana yang paling dibutuhkan nasabah.
Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah semakin baik kualitas layanan maka nasabah
semakin dapat menerima layanan ini, sehingga apabila nasabah merasa memperoleh banyak manfaat dan kemudahan
dari layanan ini kemungkinan terjadinya loyalitas nasabah semakin besar. Factor-faktor yang mempengaruhi kualitas
layanan yang sangat berhubungan positif adalah keamanan (security) dan kemampuan mengakses (accessibility,
sedangkan yang tidak terbukti berhubungan positif adalah keandalan (reliability) dan customization.

06312482 / WIWIN NUR AFIQOH
MODEL PENERIMAAN E-PROCUREMENT DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penerimaan eprocurement dengan menggabungkan teori
pengadopsian yaitu Theory Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel persepsi kemudahan penggunaan dan
persepsi manfaat. Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh kepercayaan, risiko, persepsi
kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat terhadap penerimaan e-procurement yang berlanjut kepada pengguna
system tersebut dalam menggunakan layanan e-procurement? Dan bagaimana pengaruh keinovativan teknologi
terhadap kepercayaan pengguna dalam menggunakan sitem terbut dalam melakukan pengadaan barang/jasa? Kami
menggunakan sampel para pengguna e-procurement di wilayah Yogyakarta yang kemudian perhitungan data tersebut
menggunakan Smart PLS.
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi penggunaan e-procurement, persepsi
manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan, dan Keinovativan teknologi mempengaruhi kepercayaan pengguna.
Selain itu persepsi kemudahan penggunaan juga mempengaruhi pengguaan eprocurement dan persepsi manfaat e-
procurement. Namun persepsi manfat tidak terbukti mempengaruhi pengguaan e-procurement, dan risiko juga tidak
terbukti mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah maupun penggunaan e-procurement.
Kata Kunci : Kepercayaan, Risiko, Keinovativan Teknologi, TAM, E-procurement

06312278 / ETI PUTRANTI
PENGARUH  KEPERCAYAAN DAN RISIKO NASABAH TERHADAP PENERIMAAN INTERNET BANKING,
2009/2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepercayaan dan resiko nasabah terhadap penerimaan internet
banking dengan menggabungkan teori pengadopsian yaitu Theory Acceptance  Model (TAM) yang memuat variabel
persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh kepercayaan dan resiko nasabah terhadap
penerimaan internet banking? Dalam penelitian ini digunakan sampel para pengguna internet banking di wilayah
Bandung yang kemudian perhitungan data tersebut menggunakan Smart PLS Hasil dari peneltian ini menunjukkan
bahwa kepercayaan sangat mempengaruhi seseorang menggunakan internet banking. Selain itu persepsi manfaat dan
kemudahan  penggunaan juga berhubungan positif dengan kepercayaan dari para nasabah. Persepsi kemudahan
penggunaan terbukti berpengaruh terhadap persepsi manfaat, namun persepsi manfaat dan kemudahan tidak terbukti
berpengaruh terhadap penggunaan internet banking. Persepsi risiko tidak terbukti mempengaruhi tingkat kepercayaan
nasabah namun berpengaruh terhadap penggunaan internet banking.
Kata kunci : Risiko, Kepercayaan, TAM, Internet Banking

06312050 / MA'AARIJ KARINDA SARI
PENGARUH COMPUTERANXIETY (FEAR AND ANTICIPATION FACTOR) TERHADAP KEAHLIAN KARYAWAN
DALAM PENGGUNAAN KOMPUTER PADA BRI DI KULONPROGO YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu Bank milik Pemerintah yang memiliki banyak nasabah yang tersebar di seluruh
Indonesia dan memiliki karyawan yang sangat banyak jumlahnya, dimana Bank ini menggunakan teknologi  komputer
untuk memperlancar segala aktivitas yang terjadi di dalamnya. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk
melakukan pengujian atas dua faktor yang terdapat pada compuer anxiey yaitu fear dan anticipaion. Walaupun
teknologi komputer sangat membantu para karyawan dalam pekerjaannya, namun disisi lain, ada beberapa orang di
komunitas sosial yang merasakan anxiety/worry, fear dan anticipation terhadap teknologi komputer yang mereka
hadapi.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh antara computer anxiety terhadap keahlian karyawan
perbankan dalam menggunakan komputer dan menguji faktor manakah diantara fear dan anticipation yang lebih
dominan mempengaruhi keahlian dalam menggunakan komputer. Hipotesis  awal yang diajukan dalam penelitian ini
adalah hipotesis pertama yaitu faktor fear lebih mempengaruhi tingkat keahlian dalam menggunakan  komputer dan
hipotesis kedua faktor anticipation lebih mempengaruhi tingkat keahlian dalam menggunakan komputer.
Hasil analisis data dari 100 orang karyawan Bank Rakyat Indonesia di Kulonprogo menyatakan bahwa computer anxiety
memiliki pengaruh negatif terhadap keahlian dalam menggunaka komputer dan fear memiliki pengaruh negatif
terhadap keahlian dalam menggunakan komputer, namun anticipation lebih memiliki pengaruh negatif yang dominan
signifikan terhadap keahlian dalam menggunakan komputer.
Keywords: computer anxiety, fear, antticipation, skill of computer use.
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06312153 / INDRI AZARI
PENGARUH FAKTOR KEPERCAYAAN DAN RESIKO TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI INTERNET
BANKING DI BALI, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah faktor kepercayaan dan resiko mempengaruhi penggunaan
teknologi internet banking di Bali dengan membangun model konseptual baru dalam penerimaan teknologi dengan
mengintegrasikan variabel-variabel baru yaitu persepsi kepercayaan dan resiko beserta anteseden-antesedennya pada
Technology Acceptance Model (TAM).
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking di Bali. Dari 150
kuisioner yang disebar, hanya 129 kuisioner yang dikembalikan dan sebanyak 121 kuisioner yang dapat diolah.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan resiko secara signifikan mempengaruhi minat nasabah
menggunakan internet banking. Namun resiko tidak terbukti mempengaruhi kepercayaan nasabah menggunakan
internet banking.
Key Words : Kepercayaan, Resiko, Internet Banking, TAM

06312150 / YONGKI PERDANA K.
PENGARUH FAKTOR PERILAKU ORGANISASI DALAM MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DAERAH TERHADAP PRODUKTIFITAS KINERJA DI BENGKULU, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh faktor perilaku organisasi dalam menggunakan sistem
informasi keuangan daerah terhadap produktifitas kinerja di Bengkulu dengan membangun model konseptual  dan
mengintegrasikan variabel baru yaitu perilaku organisasi.  Penelitian ini mengambil sampel para karyawan Pemerintah
Daerah yang telah menggunakan sistem informasi keuangan daerah di Bengkulu. Dari 150 kuisioner yang disebar, hanya
129 kuisioner yang dikembalikan dan sebanyak 121 kuisioner yang dapat diolah. Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan software SmartPLS.  Hasil penelitian ini menjukkan bahwa perilaku organisasi secara signifikan
mempengaruhi para karyawan Pemerintah Daerah dalam menggunakan sistem informasi keuangan daerah dan juga
terbukti berpengaruh terhadap produktifitas kinerja.
Kata kunci : Perilaku Organisasi, Penggunaan Sistem Informasi, Karakteristik Penggunaan, Produktifitas Kinerja.

07312105 / ANIM RATNA SARI
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN(STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2005-2007), 2010 ;
Abstrak:

Intellectual Capital yang dibagi menjadi tiga pilar, human capital, structural capital, dan capital employee merupakan
nilai lebih yang dimiliki perusahaan tetapi tidak dapat terungkap dengan baik melalui pelaporan keuangan perusahaan.
Intellectual capital lebih banyak memiliki kandungan aktiva tidak berwujud sehingga menimbulkan kesulitan untuk
melakukan pengelolaan, pengukurannya dan pelaporannya.
Penelitian ini mencoba menjelaskan dampak intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan. Dan sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan perbankkan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2005-2007. Penelitian ini menggunakan
data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan auditan yang dipublikasikan melalui BEI. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan analisis model persamaan structural (SEM) dengan metode PLS (Partial Least Square). Uji
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model untk membuktikan bahwa model teoritik yang disusun dalam studi saat ini benar-benar tidak ada perbedaannya
dengan model perhitungan yang dilakukan berdasarkan hipotesis sehingga secara teoritik studi ini didukung oleh data
empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh  secara signifikan terhadap kinerja
keuangna perusahaan perbankan yang diukur  berdasarkan VAIC (Value Added Intellectual Coefficient).

06312104 / NIKEN WENING FITRIANTI
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING, 2009
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Resiko Terhadap Penggunaan Internet Banking” yang
bertujuan untuk  mengidentifikasi faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepercayaan dan risiko pemakai teknologi
informasi, serta dimensi khusus kepercayaan dan risiko apakah yang berhubungan dengan faktor-faktor tersebut,
dengan membangun model konseptual baru dalam penerimaan teknologi dengan mengintegrasikan variabel-variabel
baru (persepsi kepercayaan dan risiko beserta anteseden-antesedennya) pada TAM.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking di kota Medan. Sampel
diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuesioner yang tersebar sejumlah 160 dapat
kembali dan diolah sebanyak 132 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS.
Dari delapan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, empat diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa risiko tidak terbukti mempengaruhi tingkat kepercayaan maupun  perilaku  penggunaan
internet banking.  Selain itu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat juga tigak terbukti mempengaruhi
perilaku penggunaan internet banking.
Kata kunci: Teknologi Informasi, Internet Banking, TAM

06312097 / NUR ISNAENI ZULFAH
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RISIKO TERHADAP PEMANFAATAN LAYANAN INTERNET BANKING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentikasi faktor-faktor apakah yang mempengaruhi persepsi kepercayaan dan
risiko pengguna internet banking, serta mengidentifikasi dimensi khusus kepercayaan dan risiko apakah yang
berhubungan dengan faktor-faktor tersebut. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji model konseptual
yang mengintegrasikan determinan kepercayaan dan risiko, serta menguji bagaimana kepercayaan dan risiko tersebut
mempengaruhi perilaku penggunaan internet banking. Untuk mencapai tujuan pertanyaan tersebut. model
baru  yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengintegrasikan variabel-variabel baru (persepsi
kepercayaan dan risiko beserta anteseden-antesedennya) pada technology acceptance model (TAM).
Metode penelitian yang digunakan untuk menguji kerangka konseptual penelitian pada responden di Kota Medan. Hasil
dari penelitian ini adalah bahwa persepsi kepercayaan dan persepsi manfaat mempunyai hubungan yang positif dan
mempunyai tingkat signifikan 0.05. Sedangkan persepsi risiko dan persepsi kemudahan penggunaan tidak terbukti
mempunyai hubungan positif dan juga tidak mempunyai tingkat signifikan atau tingkat signifikan dibawah 0.05.
Kata Kunci : Kepercayaan, Risiko, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, TAM dan Internet Banking.
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06312288 / SEPTI HERMAWATI
PENGARUH KEPERCAYAAN, RESIKO, DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP KESEDIAAN BERBELANJA SECARA
ONLINE, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepercayaan, risiko, dan sikap konsumen terhadap kesediaan
berbelanja secara online 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 (trust) berpengaruh terhadap kesediaan berbelanja
secara online? Apakah risiko berpengaruh terhadap kesediaan berbelanja secara online? Apakah sikap konsumen
berpengaruh terhadap kesediaan berbelanja secara online? Kami menggunakan sampel para individu yang pernah
melaksanakan online shopping di Yogyakarta ataupun pengguna internet yang tergabung dalam akun-akun web retailer
di situs pertemanan Facebook yang beranggotakan orang-orang Indonesia yang kemudian perhitungan data tersebut
menggunakan Smart PLS.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan, sikap, dan persepsi manfaat terbukti mempengaruhi
kesediaan untuk melakukan pembelian secara online, akan tetapi kepercayaan tidak terbukti mempengaruhi sikap
konsumen dalam online shopping. Risiko dan persepsi kemudahan penggunaan tidak terbukti mempengaruhi kesediaan
untuk melakukan pembelian secara online. Risiko juga tidak terbukti mempengaruhi kepercayaan, sedangkan  persepsi
manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan terbukti mempengaruhi kepercayaan konsumen. Persepsi manfaat
mempunyai dampak langsung terhadap tujuan pengadopsian teknologi dan persepsi kemudahan penggunaan
mempengaruhi persepsi manfaat.   Kata kunci : Kepercayaan, Risiko, Sikap, TAM, Online Shopping

06312073 / NURUL FALAH WIGATI
PENGARUH KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
TERHADAP PRODUKTIVITAS KINERJA KARYAWAN, 2009/2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepuasan pengguna dan penggunaan sistem informasi terhadap
peningkatan produktivitas kinerja karyawan dengan menggabungkan model penelitian Delone and Mclean (192)
dengan teori pengadopsian Technology Acceptance Model (TAM) yang hanya menyertakan variabel persepsi manfaat
dan persepsi kemudahan penggunaan.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah apakah kepuasan pengguna berpengaruh terhadap peningkatan
produktivitas kinerja karyawan? Apakah penggunaan sistem informasi berpengaruh terhadap produktivitas kinerja
karyawan? Sampel pada penelitian ini yaitu para pegawai dan staff pemerintahan daerah kabupaten Banjarnegara yang
kesehariannya menggunakan sistem informasi keuangan daerah yang kemudian perhitungan data tersebut diolah
dengan menggunakan Smart PLS.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan dan penggunaan sistem informasi berpengaruh signifikan
terhadap produktivitas kinerja karyawan, akan tetapi penyertaan ariabel seperti kualitas informasi dan kualitas sistem,
persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan tidak terbukti mempengaruhi penggunaan sistem informasi.
Hasil pengolahan data pada penelitian ini sekaligus menjawab pertanyaan pada bab pendahuluan bahwa kepuasan
pengguna (user satisfaction) yang dirasakan karyawan pemda Banjarnegara dan intensitas mereka dalam penggunaan
sistem informasi (system used) mempunyai pengaruh meningkaktan produktivitas dan kinerja mereka dalam bekerja.
Kata kunci : Kepuasan pengguna, System Used, Delone and Mclean, Produktivitas kinerja karyawan.
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06312349 / IRMANITA PRAVITA SARI
PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI, PERCEIVED USEFULNESS, DAN KUALITAS INFORMASI
TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA AKHIR SAP (SYSTEM APPLICATION AND PRODUCT), 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Perceived Usefulness, dan Kualitas Informasi Terhadap
Kepuasaan Pengguna Akhir SAP (System Application and Product)” yang bertujuan untuk menguji faktor kualitas sistem
informasi, perceived usefulness, dan kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasaan pengguna akhir SAP, dengan
menggabungkan teori pengadopsian yaitu Technology Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel persepsi
manfaat.
Penelitian ini mengambil sampel para pengguna akhir SAP pada perusahaan yang telah menggunakan sistem SAP di
Kalimantan, Yogyakarta, dan Jakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari
seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 200, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 176 sampel. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi tidak terbukti mempengaruhi kepuasan pengguna akhir SAP.
Kata Kunci:  Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, Perceived Usefulness, End User Computer Satisfaction, TAM.

04312371 / R. MUSA MULYANA
PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI MANFAAT DAN KEPERCAYAAN OLEH
NASABAH TERHADAP PENGAPLIKASIAN LAYANAN INTERNET BANKING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Dan Kepercayaan Oleh Nasabah
Terhadap Pengaplikasian Layanan Internet Banking  ( Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)  “  yang bertujuan untuk menguji
apakah faktor-faktor persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan kepercayaan mempengaruhi para
nasabah dalam mengadopsi atau menggunakan layanan internet banking. Penelitian ini menggunakan Technology
Acceptance Model  ( TAM )  sebagai dasar penelitian dan fokus pada variabel eksternal model TAM dengan
menggabungkan karakteristik-karateristik teknologi sebagai variabel antiseden persepsi manfaat dan persepsi
kemudahan penggunaan untuk membangun model pengadopsian internet banking di kota Yogyakarta.
Penelitian ini mengembil sampel para nasabah pengguna layanan internet banking. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 200, yang dapat diolah
sebanyak 182 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, hipotesis tersebut dinyatakan terbukti dan terdukung oleh data.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan internet banking pada nasabah dipengaruhi oleh persepsi manfaat
dan persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi persepsi nasabah terhadap
persepsi manfaat yang diperoleh saat menggunakan internet banking. Penelitian ini juga membuktikan bahwa persepsi
manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan sama-sama dipengaruhi oleh faktor kepercayaan.
Kata kunci: Pengadopsian teknologi, Internet Banking, Technology Acceptance Model  ( TAM ) , Yogyakarta

06312095 / PRIMA INDAH DWI ASTUTI
PENGARUH PERSEPSI RISIKO DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MEMENFAATKAN
LAYANAN INTERNET BANKING DI MAKASSAR, 2009
Abstrak:

-
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06312560 / ALDILLA APRIYANTI UTAMI
PENGARUH RELIGIOSITAS DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN INTERNET BANKING
DI YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “pengaruh religiositas dan kepercayaan terhadap penggunaan internet banking di Yogyakarta”
yang bertujuan untuk menguji variabel religiositas dan kepercayaan terhadap penggunaan layanan internet banking,
dengan menggabungkan teori pengadopsian yaitu Technology Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel persepsi
manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking di Yogyakarta. Sampel
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 145,
yang dapat kembali dan diolah sebanyak 134 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa religiositas tidak terbukti mempengaruhi penggunaan internet banking.
Kata Kunci: Kepercayaan, Religiositas, Internet Banking, Technology Acceptance Model (TAM).

06312354 / ZULFA NOERDIANA
PENGARUH RELIGIOSITAS, RESIKO DAN TRUST TERHADAP MINAT DALAM MENGGUNAKAN SHOPPING
ONLINE, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Religiositas, Resiko dan Trust terhadap Minat Menggunakan Shopping Online” yang
bertujuan untuk menguji faktor religiositas, trust (kepercayaan) dan resiko beserta dimensi khusus kepercayaan yaitu
perceived ease of use (persepsi kemudahan) dan perceived of usefulness (persepsi manfaat) terhadap minat konsumen
dalam menggunakan shopping online di Indonesia.
Penelitian ini mengambil sampel konsumen yang tersebar diseluruh Indonesia khususnya Yogyakarta yang pernah
mencoba dan menggunakan layanan shopping online. Pengambilan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuisisoner
secara online maupun secara langsung kepada responden. Dari seluruh kuisioner yang disebar, yang kembali dan dapat
diolah hanya 133 sampel. Pengujuan dilakukan dengan meggunakan Smart PLS versi 1.10
Dari 9 hipotesis yang diujikan pada  penelitian ini, 6 hipotesis tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti tersebut
menunjukkan  bahwa ada variabel yang tidak mempengaruhi minat konsumen dalam menggunakan shopping online.
Variabel-variabel tersebut adalah religiositas, trust (kepercayaan), resiko, dan persepsi manfaat.  Kata kunci :
Religiositas, Resiko, Trust (kepercayaan), Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat dan Minat Menggunakan Shopping
online.

06312300 / GANIS MARTALINA
PENGARUH RELIGIUSITAS DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan kepercayaan terhadap penggunaan internet banking
dengan menggabungkan teori pengadopsian yaitu Theory Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel persepsi
kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh religiusitas dan kerpercayaan terhadap
penerimaan internet banking yang berlanjut kepada nasabah dalam penggunaan internet banking? Kami menggunakan
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sampel para pengguna internet banking di wilayah Yogyakarta dan Purworejo yang kemudian perhitungan data tersebut
menggunakan Smart PLS
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa kepercayaan sangat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan
internet banking. Selain itu religiusitas berhubungan positif dengan penggunaan internet banking. Namun kemudahan
tidak terbukti mempengaruhi tingkat intensitas nasabah dalam penggunaan internet banking.
Kata kunci : Religiusitas, Kepercayaan, TAM, Internet Banking

06312304 / EKA SULISTIANI SAFITRI
PENGARUH RESIKO DAN KEPERCAYAAN NASABAH BANK TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI
INTERNET BANKING DI BANDUNG, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko dan kepercayaan terhadap penggunaan internet banking dengan
menggabungkan teori pengadopsian yaitu Theory Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel persepsi kemudahan
penggunaan dan persepsi manfaat.
Sampel penelitian ini menggunakan 135 responden yang menggunakan internet banking di Bandung. Data dianalisis
menggunakan software statistik SmartPLS. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variabel-
variabel tambahan lainnya dikaitkan dengan model TAM, apakah kontribusi lainnya mempengaruhi sikap dan perilaku
pengguna dalam mengevaluasi penggunaan teknologi informasi dalam hal ini internet banking.
Hasil dari peneltian ini mengindikasikan bahwa kepercayaan dan persepsi manfaat perpengaruh positif dan
berhubungan terhadap nasabah dalam menggunakan internet banking. Risiko tidak berpengaruh negatif terhadap
penggunaan internet banking. Sedangkan persepsi kemudahan berpengaruh positif namun tidak berhubungan dengan
penggunaan internet banking.
Kata kunci : Risiko, Kepercayaan, TAM, Internet Banking

06312383 / GARBAYU TRI HANDOYO
PENGARUH RESIKO DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGGUNAAN E-PROCUREMENT, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko dan kepercayaan terhadap penggunaan e-procurement yang
diintegrasikan dengan teori pengadopsian yaitu Theory Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel persepsi
kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh risiko, kepercayaan persepsi kemudahan
penggunaan dan persepsi manfaat  terhadap sikap penggunaan layanan e-procurement? Penelitian ini mengambil
sampel para rekanan pemerintah sebagai pengguna e-procurement di wilayah Yogyakarta yang kemudian perhitungan
data tersebut menggunakan Smart PLS.
Dari delapan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan tidak terbukti mempengaruhi persepsi manfaat dan
persepsi manfaat tidak terbukti mempengaruhi penggunaan e-procurement. Kata Kunci : Risiko, Kepercayaan, TAM, E-
procurement

06312291 / WIDYA AIS SAHLA
PENGARUH TRUST DAN RISK TERHADAP PENERIMAAN TEKNOLOGI INTERNET BANKING DI
BANJARMASIN, 2009
Abstrak:

-
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05312259 / KEMALA HERNA
PENGUJIAN TINGKAT KEAMANAN DAN PRIVASI INDIVIDUAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEINGINAN
UNTUK MENGGUNAKAN MOBILE BANKING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul  PENGUJIAN TINGKAT KEAMANAN DAN PRIVASI INDIVIDUAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEINGINAN UNTUK MENGGUNAKAN MOBILE BANKING yang bertujuan menguji faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi para calon nasabah bank dalam keinginan menggunakan layanan mobile banking di Yogyakarta.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank belum menggunakan mobile banking di Yogyakarta. Sampel
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 230,
yang dapat kembali dan diolah sebanyak 185 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi
7.0. Dari sepuluh hipotesis yang diujikan pada penelitian ini tiga diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak mempengaruhi perilaku nasabah dalam menggunakan
layanan mobile banking. Variabel-variabel tersebut adalah kecocokan, keamanan & privasi, dan sikap.
Kata Kunci: Mobile banking, resiko (perceived risk), kepercayaan (trust), Daya Tarik Visual, compatibility (kecocokan),
percobaan (trialibility), uncertainty avoidance Technology Acceptance Model (TAM), sikap (attitude).

06312553 / GERRY RIGANALDHY
PERILAKU PENGGUNAAN INTERNET BANKING DITINJAU DARI KEPERCAYAAN, RISIKO, MANFAAT DAN
KEMUDAHAN PENGGUNAAN, 2009
Abstrak:

Industri Perbankan dan jasa Keuanagan, saat ini dihadapkan pada persaingan yang sangat tajam, kompleks dan
perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Berbagai cara dilakukan untuk melayani dan memberikan kemudahan bagi
nasabah seperti pelayana personal, sms banking, internet banking dan sebagainya. Perkembangan teknologi internet ini
diadopsi oleh industri perbankan untuk mengembangkan pelayanan. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah
menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku penggunaan internet banking menggunakan
pendekatan pengembangan dari Technology Acceptance Model  (TAM), secara spesifik tujuan penelitian ini
menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap perilaku penggunaan internet banking, menganalisis pengaruh persepsi
resiko terhadap perilaku penggunaan internet banking, menganalisis pengaruh persepsi manfaat (perceived uselfulness)
terhadap perilaku penggunaan internet banking dan menganalisis persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease to
use) terhadap perilaku penggunaan internet banking
Populasi penelitian ini menggunakan setting nasabah yang berada di wilayah Surabaya. Sampel untuk penelitian ini
adalah sebagian nasabah yang berada di wilayah Surabaya yang ditemui peneliti di lokasi penelitian. Metode
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode non probability dengan accidential sampling dengan sampel
yang ditemui secara kebetulan di lokasi peneliti serta menggunakan jasa internet banking sebanyak 125 responden.
Peneliti ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuisioner. Tataran data variabel penelitian yang
dikumpulkan berbentuk skor data rentang (interval). Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis model
persamaaan struktural (SEM) metode Partial Least Squared (PLS) dibantu dengan program statistik PLS. Uji model untuk
membuktikan bahwa model teoritik yang disusun dalam studi saat ini betul-betul tidak ada pebedaannya dengan model
perhitungan yang dilakukan berdasarkan hipotesis sehingga secara teoritik studi ini didukung oleh data empiris. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penggunaan internet
banking melalui persepsi kemudahan penggunan (perceived ease to use) dan persepsi manfaat (perceived uselfulness).
Kata –kata Kunci : Kepercayaan, persepsi resiko persepsi manfaat, persepsi kemudahan  penggunaan, perilaku
penggunaan internet banking
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06312201 / ANGGRA DEWI S
ANALISIS ARUS KAS KEGIATAN OPERASI DALAM MENDETEKSI MANIPULASI AKTIVITAS RIIL DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PASAR, 2010 ;
Abstrak:

-

05312405 / NURENI PRIAS AZHARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EARNINGS RESPONSE CEOFFICIENT (ERC) (STUDI
KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI), 2009
Abstrak:

Koefisien Respon Laba  ( ERC ) berguna dalam analisis fundamental oleh investor, dalam model penilaian untuk
menentukan reaksi pasar atas informasi laba suatu perusahaan. Respon laba tersebut ternyata spesifik untuk semua
perusahaan. Kespesifikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. De ngan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
koefisien respon laba maka dapat diketahui kemungkinan besar kecilnya respon harga saham atas informasi perusahaan
tersebut. Dikaitkan dengan Signaling Theory yang berasumsi bahwa dengan manajemen menyampai kan suatu
informasi ke pasar, maka investor akan memakai informasi tersebut sebagai suatu sinyal tentang proyeksi nilai
perusahaan di masa depan. Dengan sinyal yang tinggi maka Koefisien Respon Labanya juga tinggi.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujua n untuk menganalisis faktor- faktor atas informasi perusahaan yang
mempengaruhi Koefisien Respon Laba. Faktor faktor tersebut adalah leverage, voluntary disclosure, size, timeliness,
auditors opinion, auditors reputation, earnings growth, earnings persist ency, dan dividend payout ratio. Dengan
menggunakan Structural Equation Model  ( SEM )  sebagai metode statistik pada hipotesisnya maka penelitian ini
menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara sembilan faktor tersebut terhadap Koefisien Respon
Laba dan ditetapkannya tiga puluh empat perusahaan sebagai sampel yang menggunakan metode purposive sampling.
Dari hasil pengujian didapat kesimpulan bahwa leverage dan size berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Earning
Response Coefficient sedangkan disclosure, timeliness, auditors reputation, earnings growth dan dividend payout ratio
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Earning Response Coefficient . Auditors opinion dan earnings persistency
berpengaruh positif signifikan terhadap Earning Response Coefficient. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap
voluntary disclosure. Size berpengaruh positif tidak signifikan terhadap timeliness. Leverage melalui disclosure
berpengaruh positif terhadap Earning Response Coefficient begitu juga dengan size melalui timeliness berpengaruh
positif terhadap Earning Response Coefficient .

02312332 / RINA SEPTHY WIDIYANTI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA DAN NILAI PERUSAHAAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan.
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan yang terdaftar di
Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2002-2006. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling,
dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 200 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel.  Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi kualitas laba (discretionary accruals), PBV, mekanisme corporate governance
(komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial), leverage, dan variabel
kontrol (ukuran KAP dan ukuran perusahaan). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
berganda dengan menggunakan bantuan dari program Excel.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laba
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berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan; komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan; kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba; dan ukuran KAP
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba.

06312076 / BAMBANG WAHYU WIBOWO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN SISTEM
BI-RTGS DI KABUPATEN WONOSOBO, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk  menguji apakah terdapat pengaruh kepercayaan dan pengaruh risiko terhadap minat
penggunaan sistem BI-RTGS di Kabupaten Wonosobo. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil analisis penelitian yang
telah dilakukan dengan menggunakan 51 responden sebagai sampel, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai
berikut: 1) Persepsi kepercayaan terbukti berpengaruh secara signifikan  terhadap persepsi manfaat, 2) Persepsi
kepercayaan terbukti berpengaruh  secara signifikan terhadap persepsi kemudahan, 3) Persepsi kepercayaan terbukti
berpengaruh secara signifikan terhadap minat. 4) Persepsi kemudahan penggunaan berhubungan secara signifikan
terhadap minat, 5) Persepsi manfaat terbukti berpengaruh terhadap minat. Dari hasil pengolahan data yang didapatkan
dari lapangan, menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan sistem BI-RTGS,
kepercayaan berpengaruh terhadap persepsi manfaat sistem BI-RTGS, dan kepercayaan juga berpengaruh terhadap
persepsi kemudahan sistem BI-RTGS. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah dalam memilih
untuk menggunakan layanan BI-RTGS adalah kemudahan penggunaan layanan BI-RTGS dan manfaat penggunaan
layanan tersebut.
Kata Kunci : Teknologi Informasi, BI-RTGS, Technology Acceptance Model(TAM), Persepsi Risiko, Persepsi Kepercayaan,
Minat

06312188 / WISTA DYAN PRASTIWI
ANALISIS HUBUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP VALUE BASED MANAGEMENT
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI), 2010 ;
Abstrak:

-

06312189 / AYU WIDYANINGTYAS
ANALISIS INTELECTUAL CAPITAL PERFORMANCE PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA, 2010
Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efisiensi nilai tambah (VAICTM) oleh komponen utama yang kuat
dari sumber daya dasar  (human capital (HC), structural capital (SC), dan capital employed (CE)) dan tradisional tiga
dimensi kinerja keuangan perusahaan: ROA, ATO, dan GR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual
berpengaruh positif untuk kinerja keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, temuan empiris menunjukkan bahwa
value added intellectual capital secara dominan ditentukan oleh human capital dibanding capital employed. Selain itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Value Added Intellectual Capital (VAIC) dalam pengukuran kinerja yang
berbasis pada nilai atas perusahaan perbankan non go public di Indonesia selama empat tahun, 2005-2008. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2007 dan 2008 secara umum kinerja perusahaan perbankan di Indonesia
relatif lebih baik (masuk katagori “Good Performance”) dibandingkan tahun 2005 dan 2006. Keterbatasan penelitian ini
adalah data yang digunakan hanya perusahaan non go public, dengan demikian hasil penelitian ini tidak dapat
digunakan untuk menggeneralisir populasi.  Kata kunci: Intellectual Capital, VAICTM, perbankan, Partial Least Square
(PLS), Value Added Intellectual Capital (VAICTM)
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06312255 / DEVI ERNAWATI
ANALISIS PENGARUH ANTARA KEPEMILIKAN SAHAM MINORITAS TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO
DENGAN LABA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh interaksi antara laba dan kepemilikan saham minoritas terhadap
dividend payout ratio (DPR) dan kondisi proteksi investor di Indonesia akibat dari pengaruh tersebut.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder , yaitu data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI dari tahun 2006 – 2008 sebanyak 13 perusahaan. Hipotesis yang diajukan adalah interaksi antara laba dan
kepemilikan saham minoritas berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. Hipotesis ini diuji dengan
menggunakan teknik analisis regresi berganda (multiple regression) dengan meggunakan program SPSS 15.0.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen, yaitu dividend payout ratio, variabel independen yang digunakan
adalah kepemilikan saham minoritas (PUBLIC), dan variabel kendali yang yang digunakan adalah leverage, ROI, dan
likuiditas. Hasil penelitian ini adalah bahwa interaksi antara kepemilikan saham minoritas dan laba berpengaruh positif
terhadap dividend payout ratio (DPR),likuiditas dan leverage tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap DPR, serta
ROI terbukti berpengaruh signifikan terhadap DPR.
Nilai koefisien determinasi, yaitu 54,9% yang menunjukkan masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi dividend
payout ratio (DPR).
Kata Kunci : Dividend Payout Ratio, Kepemilikan saham Minoritas, Laba (Earnings Per Share), Likuiditas, ROI, Leverage.

06312029 / KINANTY ANTA LARAS W.
ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN TINGKAT KESULITAN KEUANGAN TERHADAP
TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI DI INDONESIA, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Corporate Governance dan Tingkat Kesulitan Keuangan
terhadap Konservatisme perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder
berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Populasi adalah
seluruh perusahaan manufaktur tahun 2006-2008 sejumlah 124 perusahaan. Sampel dilakukan dengan metode
purposive sampling sejumlah 76 perusahaan. Karakteristik board yang akan diteliti dalam penelitian ini berkaitan
dengan independensi komisaris, kepemilikan oleh dewan, dan keberadaan komite audit. Pengukuran variabel untuk
konservatisme yaitu dengan menggunakan ukuran akrual dan nilai pasar. Metode analisis data yang digunakan adalah
uji kelayakan model regresi logistik, uji asumsi klasik, R2, dan uji t. Hipotesis dalam penelitian ini adalah indenpendensi
dari komisaris diukur dengan nilai pasar berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme, kepemilikan oleh
komisaris dan direksi dalam perusahaan diuku dengan akrual berpengaruh positif dengan tingkat konservatisme,
keberadaan komite audit yang berpengaruh positif bila diukur dengan akrual, dan tingkat kesulitan keuangan
perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat konservatisme akuntansi baik diukur dengan akrual maupun dengan
nilai pasar. Kesulitan keuangan tidak berpengaruh positif karena manajer dalam mengatasi kesulitan keuangan memilih
dengna cara memperbaiki kinerja untuk menyelamatkan perusahaan. Penelitian ini menegaskan adanya bukti yang
konsisten terhadap pendapat yang menyatakan bahwa konservatisme dalam akuntansi akan membantu direksi untuk
mengurangi biaya agensi dalam perusahaan.  Kelebihan penelitian ini, peneliti tidak hanya mengetahui pengaruh
corporate governance terhadap konservatisme tetapi juga menambahkan variabel tingkat kesulitan keuangan.   Kunci:
konservatisme, akrual, nilai pasar, kasulitan keuangan, corporate governance, indenpendensi dari komisaris,
kepemilikan oleh komisaris dan direksi,  dan keberadaan  komite audit
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06312036 / FIKA PURNAMA PUTRI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu
penyajian laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang pernah terdaftar di indeks LQ-45. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan data tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi logistik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan
waktu penyajian laporan keuangan (β=0.185; p=0.025). Hal ini berarti besar kecilnya profitabilitas perusahaan akan
menyebabkan lambat atau cepatnya penyajian laporan keuangan. (2) Solvabilitas tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (β1=-0.074; p=0.260). Hal ini berarti besar kecilnya solvabilitas
perusahaan tidak akan menyebabkan lambat atau cepatnya penyajian laporan keuangan. (3) Ukuran perusahaan
berpengaruh secara signifikan negatif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (β2= -7.483; p=0.009). Hal
ini berarti perusahaan yang berukuran besar justru akan menyampaikan laporan keuangan yang lebih lama
dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. (4) Umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (β43= -0.016; p=0.698). Hal ini berarti besar kecilnya umur perusahaan
perusahaan tidak akan menyebabkan lambat atau cepatnya penyajian laporan keuangan. (5) Likuiditas tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (β= -0.003; p=0.188). Hal ini
berarti besar kecilnya kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek tidak akan menyebabkan
lambat atau cepatnya penyajian laporan keuangan. (6) Struktur kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap
ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (β65= 0.203; p=0.008). Hal ini berarti kepemilikan sahamnya yang
terkonsentrasi akan menyampaikan laporan keuangan yang lebih lama dibandingkan perusahaan yang kepemilikan
sahamnya menyebar. (7) Item-item Luar Biasa dan/atau Kontinjensi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan
waktu penyajian laporan keuangan (β= -4.271; p=0.083). Hal ini berarti perusahaan yang menyampaikan Item-item Luar
Biasa dan/atau Kontinjensi dalam laporan keuangannya tidak akan menyebabkan penyajiannya terlambat atau
sebaliknya. (8) Lamanya perusahaan menjadi klien KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian laporan
keuangan (β=0.089; p=0.594). Hal ini berarti perusahaan yang telah lama menjadi Klien KAP akan menyajikan laporan
keuangan yang lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang belum lama menjadi Klien. 9Nilai Cox Snell’s R-
Square sebesar 0,232 dan Nilai Nagelkerke’s R adalah 0,632 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabilitas variabel independent sebesar 63,2%.

06312414 / AULIA NOVITA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENTANG WAKTU PEMERIKSAAN DAN KETEPATWAKTUAN
PENYAPAIAN LAPORAN KEUANGAN PD PERUSAHAAN MANUFAKTUR YG TERDAFTAR DI BEI, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penyampaian laporan
keuangan kepada publik sehingga informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk para pengambil keputusan. Untuk
mencapai tujuan tersebut, penulis menguji variabel-variabel yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Rentang Waktu
Audit (audit delay) dan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan (timeliness). Permasalahan dalam penelitian
ini adalah apakah profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, ukuran KAP, opini auditor
berpengaruh terhadap Audit Delay dan apakah profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, internal auditor, ukuran
KAP, opini auditor berpengaruh terhadap Timeliness Dalam penelitian ini terdapat dua belas hipotesis yang akan diuji
dengan menggunakan metode analisis dengan Model Regresi yang menggunakan bantuan program SPPS 17. Hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Internal Auditor dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay,
sedangkan Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP, serta Opini Audit tidak berpengaruh. Selanjutnya, yang



PERPUSTAKAAN FEUII

45

ABSTRAK TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2010

mempengaruhi Timeliness adalah Profitabilitas, Ukuran KAP, dan Opini Audit mempengaruhi Timeliness. Sedangkan
variable Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Internal Auditor tidak berpengaruh terhadap Timeliness.

05312444 / ADITYAZ FEBRIANDRI
HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP KOMPUTER DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA
AKUNTANSI DI MATA KULIAH ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara sikap mahasiswa akuntansi terhadap komputer
dengan pencapaian hasil belajar mereka dalam menempuh mata kuliah  Laboraturium Enterprise Resource Planning
(Lab ERP). Pengukuran variabel  sikap terhadap komputer (overall computer attitude) merupakan pengukuran terhadap
empat faktor internal dalam diri mahasiswa yaitu; faktor kecemasan terhadap komputer (computer anxiety), faktor
kepercayaan terhadap komputer (computer confidence), faktor kegemaran terhadap teknologi komputer (computer
liking) dan faktor persepsi mahasiswa terhadap kegunaan atau manfaat komputer (computer usefulness).
Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 108 mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia yang menempuh mata kuliah Lab ERP pada semester ganjil  tahun akademik 2009-2010. Instrumen
pengukuran variabel sikap terhadap komputer dalam penelitian ini mengadopsi skala sikap terhadap komputer
(computer attitude scale) yang dikembangkan oleh Loyd dan Loyd (1985). Analisis data menggunakan korelasi product
moment dengan bantuan software statistik yaitu SPSS versi 13.0.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat korelasi positif yang signifikan antara faktor computer confidence,
faktor computer usefulness dan overall computer attitude dengan prestasi mahasiswa akuntansi di mata kuliah Lab ERP,
sedangkan faktor computer anxiety dan computer liking tidak terbukti berhubungan dengan prestasi mahasiswa
akuntansi di mata kuliah Lab ERP.
Kata Kunci: Sikap, Prestasi Belajar, Komputer, Enterprise Resource Planning

06312374 / DEWI KURNIASARI
MEKANINSME CORPRATE GOVERBANCE DALAM PERUSAHAAN YANG MENGALAMI PEMASALAHAN
KEUANGAN (FINANCIALLY DISTRESSED FIRMS), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance terhadap perusahaan yang
mengalami permasalahan keuangan (financially distressed firms). Sampel penelitian diambil secara purposive sampling,
dengan kriteria: (1) sampel adalah perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan laporan keuangan selama periode
2003-2008. (2) Perusahaan manufaktur yang masuk dalam kategori 50 perusahaan yang memiliki asset terbesar.(3)
Perusahaan yang datanya lengkap terkait dengan perhitungan interest coverage ratio. Analisis data yang digunakan
adalah regresi logit dan analisis sensitivitas menggunakan lag 1 tahun.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Jumlah dewan direksi dan dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan. (2) Komposisi dewan komisaris independent
terbukti berpengaruh negatif terhadap kemungkinan perusahaan mengalami tekanan keuangan. (3) Tingkat turn over
direksi masuk tidak mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan kondisi kesulitan keuangan. Sedangkan Tingkat turn
over dari direksi keluar mempunyai pengaruh negatif terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan
keuangan.(4) Struktur kepemilikan bank dan lembaga keuangan tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel struktur
kepemilikan yang direpresentasikan oleh kepemilikan dewan (direksi dan komisaris) berpengaruh negatif terhadap
kondisi kesulitan keuangan perusahaan. (5) Variabel komite audit terbukti berpengaruh positif terhadap kemungkinan
perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan. (6) Hasil pengujian sensitivitas lag 1 tahun, hanya variabel komisaris
independen yang terbukti berpengaruh negativ terhadap kemungkinan kondisi kesulitan keuangan, sedangkan untuk
variabel independen lainnya tidak terbukti secara signifikan.
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06312353 / DIAH IFADA ARUSIYATI
MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk  menguji apakah terdapat pengaruh corporate governance yang terdiri dari  kepemilikan
institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independent dan ukuran dewan komisaris terhadap
manajemen laba, dan pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan serta pengaruh tidak langsung corporate
governance terhadap kinerja keuangan melalui manajemen laba pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
periode tahun 2005 - 2007. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dengan
menggunakan 119 perusahaan sebagai sampel, menghasilkan beberapa  kesimpulan sebagai berikut: 1) corporate
governance yang diukur dengan kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran dewan
komisaris terbukti mempengaruhi manajemen laba, tetapi tidak berhasil membuktikan bahwa corporate governance
yang diukur dengan kepemilikan institusional mempengaruhi manajemen laba. 2)  manajemen laba berpengaruh
negatif signifikan terhadap kinerja keuangan., 3) kepemilikan institusional tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan tidak dimediasi oleh manajemen laba, sedangkan kepemilikan
manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris independen berpengaruh signifikan
terhadap kinerja keuangan tetapi tidak dimediasi oleh manajemen laba.
Kata Kunci : Corporate Governance, Manajemen Laba, Kinerja Keuangan.

05312407 / SANI WIRA SANJAYA
PENDETEKSIAN EARNINGS MANAGEMENT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PADA PERUSAHAAN
YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI INDONESIA, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kebijakan earning management yang menyertai sebelum pelaksanan
IPO dan mengetahui pengaruh pengaruh positif maupun negatif kebijakan earning management terhadap kinerja
perusahaan sebelum pelaksanaan IPO. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan penawaran
umum perdana (IPO) di pasar modal Indonesia tahun 2003 - 2007, dan sampel yang diambil sebanyak 27 perusahaan
dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive
Sampling. Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan Uji One Sampel t Test dan analisis regresi linier sederhana.
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan IPO mendorong pihak manajemen melakukan
tindakan earning manajemen, terdapat pengaruh positif manajeman laba sebelum IPO terhadap kinerja perusahaan
pada saat IPO pada perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dan tidak terdapat pengaruh negatif signifikan tindakan
manajemen laba sebelum IPO terhadap kinerja perusahaan sesudah IPO.
Kata kunci: earning management, kinerja perusahaan, initial public offerings (IPO)

05312509 / BAKTI SATRIA
PENGARUH ARUS KAS OPERASI TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN PERSISTENSI LABA SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING, 2010/2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh arus kas operasi terhadap harga saham dengan
persistensi laba sebagai variabel intervening. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama 6 tahun berturut-turut (tahun 2001 sampai dengan tahun 2006).
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Sampel berjumlah 30 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Hipotesis yang
diajukan akan diuji dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.
Hasil dari analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa arus kas operasi berpengaruh secara langsung dan signifikan
terhadap harga saham tanpa melalui persistensi laba sebagai variable intervening.
Keywords : Harga Saham, Arus Kas Operasi, dan Persistensi Laba

05312050 / TAUFIQ AKBAR
PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, ROA, ROE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi, return of asset (ROA), return on equity
(ROE) dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pengaruh asimetri informasi, return of asset (ROA), return on
equity (ROE) dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba perlu dilakukan sebagai wujut cerminan dari dampak
manipulasi yang dapat dilakukan oleh manajemen dalam mengelola laba perusahaan, khususnya bagi investor. Sampel
yang digunakan adalah 32 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami laba selama
4 tahun berturut-turut (Tahun 2004 sampai dengan 2007).
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) asimetri nformasi dan Return on Asset (ROA) berpengaruh siknifikan
terhadap manajemen laba. (2) Tidak terdapat pengaruh yang siknifikan Retrun on Invesment (ROE) dan ukuran
perusahaan terhadap manajemen laba.

06312204 / DYAH IKA RACHMAWATI
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKIAN
MANAJEMEN DAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIBEL MODERASI, 2010 ;
Abstrak:

-

06312251 / FARIDA NURDIANI
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY THDP NILAI PRSH DENGAN PROSENTASE KEPEMILIKAN
MANAJEMEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SBG VARIABEL MODERATING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan,
interaksi antara prosentase kepemilikan manajemen dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan, dan
interaksi antara prosentase kepemilikan institusional 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 20072008. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 21
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 manajemen menguatkan pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap  nilai perusahaan, dan
prosentase kepemilikan institusional tidak menguatkan pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai
perusahaan.
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, nilai perusahaan, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional.
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06312044 / SELLINA RIZA HERGITA
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh intellectual capital (IC) terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini
menggunakan metode pengukuran Pulic (VAIC). Penelitian ini mengambil sample perusahaan jasa bidang dengan
periode penelitian tahun 2002 sampai dengan 2005. pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling dan
diperoleh 113 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model
(SEM). Dengan menggunakan pendekatan path diagram.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asset tangibility berpengaruh negative signifikan terhadap
Leverage.Growth berpengaruh negative sinifikan terhadap leverage dan profitability berpengaruh negative signifikan
terhadap leverage. Maka dibuktikan bahwa asset tangibility, growth, profitability dan Earning Volatility cenderung
mengikuti Pecking order theory yang mendanai perusahaannya dari internal. Volatilitas yang tinggi akan menaikkan
biaya kebangkrutan. Sedangkan untuk variabel Size berpengaruh positif signifikan terhadap Leverage, karena pada
dasarnya semakin besar ukuran perusahaan maka kecenderungan penggunaan dana eksternal juga akan semakin besar.

06312172 / RANGGA BARATA SETAO
PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS, LABA KOTOR, DAN SIZE
PERUSAHAAN TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM, 2010
Abstrak:

Pengukuran kinerja yang dapat digunakan oleh pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi adalah
profitabilitas dan arus kas. Selain itu, investor juga mempertimbangkan karakteristik finansial perusahaan. Penelitian ini
menggunakan ukuran (size) perusahaan untuk mewakili karakteristik finansial.   Penelitian ini dilakukan untuk
memperoleh bukti empiris apakah kandungan informasi komponen laporan arus kas, laba kotor dan size perusahaan
mempengaruhi expected return saham secara signifikan. Metode penelitian menggunakan purposive
sampling  dengan data yang diambil dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan telah
mempublikasikan laporan keuangan auditan tahun 2004-2007. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi berganda
menunjukkan bahwa variabel laba kotor berpengaruh positif terhadap  expected return  saham sedangkan size
perusahaan berpengaruh negatif terhadap expected return saham.
Kata Kunci :  Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor, Size Perusahaan, Expected Return Saham, Perusahaan
Manufaktur

05312188 / OKTAVIYANI DYAH RUSTIKAWATI
PENGARUH KECEMASAN BERKOMPUTER, KUALITAS SISTEM INFORMASI, PERSEPSI KEMUDAHAN ,
PERSEPSI KEMANFAATAN, DAN KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUASAN ERP-SAP, 2009 ;
Abstrak:

ERP-SAP adalah paket aplikasi software yang dipakai dalam suatu perusahaan yang mengintegrasi fungsi keuangan,
operasional, SDM, distribusi dan manajemen pesanan ke dalam satu sistem dengan database yang terbagi-bagi.
Kepuasan pengguna menjadi kunci penting keberhasilan penerapan ERP-SAP. Penelitian ini menguji pengaruh computer
anxiety, kualitas sistem informasi, perceived ease of use, perceived usefulness dan kualitas informasi terhadap
kepuasan pengguna ERP SAP. Penelitian ini mengaplikasi model kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean
(1992), Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan Davis (1989), dan computer anxiety.
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Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sampel dalam penelitian ini
dilakukan secara purposive, dengan syarat mahasiswa jurusan akuntansi yang telah mengambil mata kuliah pilihan ERP-
SAP Financial Accounting atau ERP-SAP Management Accounting atau ERP-SAP Controlling. Kuisioner yang disebar
berjumlah 135, sedangkan kuisioner yang dapat diolah berjumlah 125. Pengujian dilakukan menggunakan Structural
Equation Model (SEM).
Dari hasil pengujian didapat computer anxiety berpengaruh negatif terhadap perceived ease of use, namun tidak

berpengaruh terhadap perceived usefulness dan kepuasan pengguna ERP SAP. Kualitas sistem informasi berpengaruh
positif terhadap kualitas informasi, perceived usefulness dan kepuasan pengguna ERP SAP. Perceived ease of use
berpengaruh positif terhadap perceived usefulness, namun perceived ease of use dan perceived usefulness tidak
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna ERP SAP. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap perceived
usefulness dan kepuasan pengguna ERP SAP.
Kata Kunci: computer anxiety, kualitas sistem informasi, perceived ease of use, perceived usefulness, kualitas informasi,
kepuasan pengguna, dan ERP SAP.

00312066 / MEYLA RACHMAWATI
PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DENGAN KECERDASAN
INVESTOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI, 2010
Abstrak:

Penelitian  ini  berjudul “Pengaruh Manajemen Laba  terhadap  Abnormal Return Saham dengan Kecerdasan  Investor
sebagai Variabel Pemoderasi” yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel di atas. Penelitian ini
menggunakan variabel independen manajemen laba,variabel dependen abnormal return saham serta variabel
pemoderasi kecerdasan investor. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2007 yang memenuhi  kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sehingga ditemukan
38 perusahaan yang memenuhi  kriteria. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji regresi parsial.   Hasil penelitian
ini membuktikan bahwa manajemen laba terbukti tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham, dan dikuatkan
dengan kecerdasan investor sebagai variabel pemoderasi.
Kata kunci : (Manajemen Laba, Abnormal Return Saham, dan Kecerdasan Investor).

06312028 / EKA WAHYU ARIANSYAH
PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA OFFICIAL WEBSITE
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR, 2010/2011
Abstrak:

Saat ini CSR  telah menjadi isu yang sangat penting bagi banyak perushaan, baik yang beroperasi secara nasional
maupun internasional. CSR juga banyak dikaitkan dengan soal hubungan masyarakat dari perusahaan. Banyak
penelitian menunjukkan bahwa media internet dan laman  resmi perusahaan adalah alat hubungan masyarakat yang
cukup penting dan cukup efisien dalam mengkomunikasikan CSR.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial pada official website
(laman resmi) perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perlu
dilakukan sebagai wujud pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap
kelompok khusus yang berkepentingan, terhadap masyarakat secara keseluruhan. Sampel yang digunakan adalah 30
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan malakukan pengungkapan CSR dalam official
websitenya pada tahun 2010.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang Signifikan
antara Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ROE, ROA, dan PBV (2) Tidak Adanya pengaruh
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antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja yang diproksikan dengan PER, baik melalui
ROE maupun ROA sebagai variabel interveningnya, Serta (3) Adanya pengaruh antara pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap PBV melalui ROE sebagai variabel interveningnya, akan tetapi tidak terdapat pengaruh
signifikan dengan melalui ROA sebagai variabel intervening.

06312355 / UMI SULISTIYANTI
PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN, 2010
Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
kinerja perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan sebagai wujud pengkomunikasian
dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan,
terhadap masyarakat secara keseluruhan. Sampel yang digunakan adalah 10 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yang malakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya selama 3 tahun berturut-turut
(Tahun 2006 sampai dengan 2008).
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang Signifikan
antara Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ROA, ROE, akan tetapi  tidak berpengaruh terhadap
CAR. (2) Adanya pengaruh antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap CAR melalui ROE sebagai
variabel interveningnya, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap ROA sebagai variabel interveningnya.

06312226 / AZKA NUR AFIFAH
PENGARUH VARIABEL PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED ENJOYMENT DAN
ATTITUDE TERHADAP PEMANFAATAN VISUAL HOTEL PROGRAM, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan kegunaan (perceived usefulness), penerimaan kemudahan
menggunakan (perceived ease of use), pengaruh kenyamanan (Perceived enjoyment), dan sikap (attitude) dalam
memanfaatkan teknologi informasi. Sikap (attitude) akan mempengaruhi perilaku yang khusus dalam memanfaatkan
teknologi informasi ditunjukkan dengan perhatian perilaku (behavior intention). Data diperoleh melalui survey
kuesioner dengan teknik purposive sampling dengan kriteria pengguna VHP yang bekerja pada hotel-hotel di Jogjakarta
yang menggunakan software VHP (Visual Hotel Program).
Kuesioner yang didistribusikan kepada responden berjumlah 50 eksemplar, tetapi yang kembali dan digunakan untuk

analisis hanya 36 eksemplar atau 72%. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode alternatif PLS (Partial
Least Square) yang dibantu dengan program aplikasi SmartPLS.
Hasil analisis menunjukkan pengaruh kenyamanan (Perceived enjoyment) tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap sikap (attitude) dalam memanfaatkan software VHP, penerimaan kemudahan menggunakan (perceived ease
of use) dan penerimaan kegunaan (perceived usefulness) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap (attitude)
dalam memanfaatkan software VHP. Sikap (attitude) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perhatian perilaku
(behavior intention) dalam memanfaatkan software VHP.
Kata kunci:   Penerimaan Kegunaan (Perceived Usefulness), Penerimaan Kemudahan  Menggunakan (Perceived Ease of

Use), pengaruh kenyamanan (Perceived enjoyment), Sikap (Attitude) dan Perhatian Perilaku (Behavior Intention).
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06312002 / SETO SATRIYA BAYU AJI
SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN, PERSEPSI KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DESENTRALISASI DAN
KINERJA MANAJEMEN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul ‘’ Sistem Akuntansi Manajemen, Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, dan Kinerja
Manajemen” bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan dan dampak  antara Sistem Akuntansi
Manajemen, Persepsi Ketidakpastian Lingkungan,  Desentralisasi, dan Kinerja Manajemen. Responden pada penelitian
ini adalah manajer keuangan pada perguruan tinggi di  Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari seluruh kuesioner
yang tersebar sejumlah 50, seluruhnya dapat diolah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program smartPLS versi
1.10.
Setelah menetapkan model yang penelitian, terbukti bahwa Persepsi Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi
terbukti berhubungan positif dengan Sistem Akuntansi Manajemen hali ini berdasarkan nilai original sample estimate
masing – masing sebesar 0.462 dan 0.388. Dan Sistem Akuntansi Manajemen juga terbukti berhubungan positif dengan
Kinerja Manajemen hal ini ditunjukkan oleh original sample estimate sebesar 0.848.
Dalam Upaya untuk meningkatkan Kinerja Manajemen, maka pihak manajemen diharapkan dapat memperoleh
informasi Sistem Akuntansi Manajemen sebagai pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat, memberikan
informasi yang bersifat komprehensif (menyeluruh) agar informasi yang diberikan dapat memberikan nilai manfaat,
meningkatkan kemampuan dalam melakukan prediksi dengan melakukan pengumpulan data sehingga dapat
melakukananalisis yang lebih mendetail. Dan tentu saja manajemen diharapkan dapat menentukan struktur organisasi
yang tepat, baik dengan tingkat desentralisasi yang tinggi maupun dengan struktur organisasi yang tersentralisasi..
Kata kunci: Sistem Akuntansi Manajemen, Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, Kinerja Organisasi

06312127 / YESTIAS MAHARANI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang
diteliti adalah variabel independen meliputi Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Profitabilitas, Rasio Solvabilitas,
Rasio Aktivitas, Perubahan KAP, dan Opini Auditor dengan variabel dependen ketepatan waktu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empirik apakah Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Profitabilitas,
Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Perubahan KAP, dan Opini Auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai tahun 2009. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi logistik.
Dengan model ini dapat dilihat pengaruh semua faktor yaitu  Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Profitabilitas,
Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Perubahan KAP dan Opini Auditor  terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan. Hasil Profitabilitas terbukti berpengaruh signifikan secara positif terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan, dan Kepemilikan Publik terbukti berpengaruh signifikan secara negative terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan. Sedangkan untuk  Ukuran Perusahaan, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Perubahan
KAP dan Opini Auditor   tidak terbukti berpengaruh secara signifikan  terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan.
Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Profitabilitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Perubahan KAP,
Opini Auditor dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
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05312068 / YUDHISTIRA ADHI P
ANALISIS MANAJEMEN LABA TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERDANA DI BURSA EFEK INDONESIA,
2010
Abstrak:

Dalam penelitian  ini yang berjudul  “Analisis Manajemen Laba Terhadap Penawaran Saham Perdana Di Bursa Efek
Indonesia”. Pokok permasalahannya adalah apakah terdapat  pengaruh manajemen laba sebelum penawaran saham
perdana. Variabel  dalam penelitian ini adalah  manajemen laba dan ukuran perusahaan. Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan go public  yang melakukan  penawaran saham perdana di Bursa Efek  Indonesia dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2008. Metode penelitian dengan melakukan perbandingan manajemen laba dan ukuran
perusahaan  sebelum dan saat  IPO.  Menggunakan uji  regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada
pengaruh signifikan antara perbandingan manajemen laba dan ukuran perusahaan sebelum dan saat IPO.  Penelitian ini
memperkuat pendapat Maylianawati dan Erni Ekawati (2006) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa ukuran
perusahaan tidak berpengaruh pada saat IPO.
Keyword: Manajemen Laba, IPO.

03312364 / AGUS ADI SAPUTRA
PENGARUH PANGSA PASAR, RASIO LEVERAGE DAN RASIO  INTENSITAS MODAL TERHADAP
PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, Liquiditas, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran
Perusahaan terhadap Kebijakan  Dividen Payout Ratio pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2003-2006. Penelitian
ini menganalisis pengaruh investasi,  likuiditas,  profitabilitas,  pertumbuhan perusahaan,  dan ukuran perusahaan
terhadap  Dividen Payout Ratio. Alat analisis dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda metode OLS  (Ordinary
Least Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Dividen
Payout Ratio (DPR).  Liquiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Dividen Payout Ratio (DPR).  Profitabilitas
berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan antara terhadap  Dividen Payout Ratio (DPR).  Pertumbuhan perusahaan
berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan antara terhadap Dividen Payout Ratio (DPR).  Ukuran perusahaan
berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan antara terhadap Dividen Payout Ratio (DPR).
Kata Kunci : Investasi,  Likuiditas,  Profitabilitas,  Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Dividen Payout
Ratio (DPR).
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06312404 / DINI AMBARWATI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN (TRUST) PENGGUNA INTERNET
BANKING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan (Trust) Pengguna Internet banking di
Indonesia” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan pengguna internet
banking. Penelitian ini fokus terhadap variabel shared value (nilai lebih), communication (komunikasi), opportunistic
behaviour control (pengendalian perilaku oportunitis), social bond (ikatan sosial) dan satisfaction (kepuasan) yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap trust (kepercayaan) pengguna internet banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah pengguna internet banking pada bank-bank yang mengaplikasikan
layanan internet banking di Yogyakarta dan para nasabah pengguna internet banking yang tergabung dalam beberapa
grup-grup diskusi atau mailing list yang beranggotakan orang-orang Indonesia. Sampel responden diambil dengan
menggunakan sampling aksidental didasarkan pada kemudahan (conveniece) dan purposive sampling didasarkan pada
kriteria yaitu grup-grup diskusi atau mailing list. Dari seluruh kuisioner yang tersebar diperolehlah sejumlah 128
kuisioner yang dapat diolah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS. Dari lima hipotesis yang
diujikan pada penelitian ini tiga diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang  tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa
ada beberapa variabel yang tidak mempengaruhi trust (kepercayaan) pengguna internet banking. Variabel-variabel
tersebut adalah communication (komunikasi), opportunistic behaviour control (pengendalian perilaku oportunitis) dan
social bond (ikatan sosial).
Kata kunci:  Internet Banking,  Trust (kepercayaan),  Shared Value (nilai lebih), Communication (komunikasi),
Opportunistic Behaviour Control (pengendalian perilaku oportunitis),  Social Bond (ikatan sosial) dan Satisfaction
(kepuasan).

06312328 / OLAN MAULANA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi  kepuasan pengguna
sistem informasi akuntansi (SIA). Faktor-faktor tersebut adalah Keterlibatan pengguna, Kapabilitas personal Sistem
Informasi,  ukuran organisasi, dukungan Top Management, Formalisasi pengembangan Sistem Informasi,    Program
pelatihan dan pendidikan pemakai, Komite Pengendali SI, dan Lokasi Departemen Sistem informasi terhadap kepuasan
pengguna  Sistem Informasi Akuntansi.  Sehubungan dengan  masalah tersebut diajukan hipotesis yaitu apakah faktor-
faktor tersebut diatas berpengaruh secara signifikan  terhadap  kepuasan pengguna SIA. Sejalan dengan masalah
tersebut dan  hipotesis penelitian maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei dengan
menyampaikan kuesioner kepada  para Manager dan Staff yang berperan dalam maintenance dan pengembangan SIA
pada Rumah Sakit di DIY. Teknik analisis data  yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda.
Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya faktor  Keterlibatan pengguna, Kapabilitas Personal Sistem Informasi,
dukungan Top Management, Program pelatihan dan pendidikan pemakai, dan keberadaan Komite Pengendali SI, yang
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna SIA.
Kata Kunci:  Sistem Informasi Akuntansi, Kepuasan pengguna,  Keterlibatan pengguna, Kapabilitas personal Sistem
Informasi,  ukuran organisasi, dukungan Top Management
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06312419 / APRIANSYA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN E-COMMERCE DI INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitain ini bertujuan untuk mencari bukti empiris faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan layanan e-
commerce di Indonesia. Variable yang digunakan adalah variable kepercayaan (Trust) dengan mengintegrasikannya
pada model TAM (Technology Acceptance Model) Davis yaitu : variable kemudahan penggunaan dan variable manfaat.
Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor kepercayaan, kemudahan penggunaan dan
manfaat mempengaruhi penggunaan layanan e-commerce di Indonesia. Dalam penelitian ini ada 6 hipotesis yang akan
diuji, untuk menguji hipotesis penelitian digunakan model analisisa SEM (Structural Equation Model) menggunakan
bantuan program PLS (Partial Least Square).
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepercayaan, berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan dan
manfaat penggunaan layanan e-commerce di Indonesia, selain itu kemudahan penggunaan juga berpengaruh positif
terhadap manfaat penggunaan layanan e-commerce di Indonesia yang pada akhirnya ketiga faktor yang memeiliki
hubungan positif tersebut dianggap faktor positif terhadap penerimaan penggunaan layanan e-commerce di Indonesia.
Kata Kunci:  Kepercayaan, Kemudahan Penggunaan, Manfaat dan E-Commerce

06312396 / ARIF RAHMAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH DALAM PENGGUNAAN MOBILE BANKING,
2009/2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mobil banking yang
menggunakan Model Penerimaan Teknologi / technology acceptance model (TAM) Davis yaitu, persepsi manfaat
(perceived usefulness) dan persepsi kemudahaan penggunaan (perceived ease of use) dengan 4 variable tambahan:
Kemajuan Teknologi, Kepercayaan, Resiko, dan penggunaan mobile banking.
Permasalahan dalam pemelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antara satu variable yang diteliti mempunyai
hubungan yang positif atau tidak terhadap variable lain. Dalam penelitian ini ada Sembilan hipotesis yang akan diuji.
Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis dengan Model Analisis SEM (Structural Equation Model)
yang menggunakan bantuan software PLS (Partial Least Square)
Hasil penelitian bahwa faktor kemudahan dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap penggunaan mobile banking
dan faktor kemudahan juga berpengaruh positif terhadap Manfaat,
Kata Kunci:   Kemudahan Penggunaan, Manfaat, Kemajuan Teknologi, Kepercayaan, Resiko dan Mobile Banking

05312489 / TIWI KEMALA PUTRI EDWAR
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARA PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMASI MOBILE
COMMERCE DI DKI JAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi para pengguna teknologi mobile commerce di DKI Jakarta”
yang bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi manfaat yang dirasakan, persepsi kemudahan penggunaan, personal
inovatif, norma-norma subjektif, persepsi kontrol perilaku , persepsi kehadiran sosial dan keinginan untuk
menggunakan mobile commerce yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penggunaan mobile
commerce.
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Penelitian ini mengambil sampel para pengguna mobile commerce di D.K.I Jakarta. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik aksidental didasarkan pada kemudahan (conveniece), dari seluruh kuisioner yang tersebar
diperolehlah sejumlah 239 kuisioner yang dapat diolah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi
7.0 dan SPSS 17.0.
Dari sebelas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa variabel tidak mempengaruhi pengunaan mobile commerce. Variabel  tersebut adalah
persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kehadiran sosial.
Kata-kata kunci: Mobile commerce, Penggunaan, Keinginan menggunakan

04312192 / PAMUNGKAS PRABOWO AJI
PENGARUH IMPLENTASI SISTEM ERP TERHADAP RELIABILITY DAN RELEVANSI LAPORAN KEUANGAN,
2010
Abstrak:

Perkembangan sistem ERP yang cukup pesat dirasa sebagai sebuah hal yang wajar, karena manfaat yang dirasakan oleh
para pengadopsi sistem ERP cukup banyak . Namun dengan adanya sistem tersebut akan membawa dampak terhadap
proses transaksi dan proses pelaporannya. Bagi perusahaan yang telah go-publik kehadiran informasi akuntansi sangat
diperlukan sebagai pertanggungjawaban kepada investor. Hadirnya sistem ERP tentu saja diharapkan akan
meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan karena kemampuannya memotong alur-alur pelaporan
sehingga mampu mengurangi distorsi pelaporan (discretionary accruals) di setiap sub-sistemnya Selain itu sistem ERP
dengan penggunaan single data base yang dikelola akan mempercepat proses transaksi dan pelaporan. Adanya proses
penyajian laporan yang cepat tentu saja akan mempengaruhi tingkat relevansi informasi yang dihasilkan (menguranggi
reporting lag).
Kata Kunci: ERP, informasi akuntansi, discretionary accruals, reporting lag

05312167 / GUSNIARTI CATUR SETYAWATI
PENGARUH KEAMANAN YANG TERSTRUKTUR, REPUTASI YANG DITERIMA & PENGALAMAN
BERTRANSAKSI TERHADAP TRUST PENGGUNA INTERNET E-COMMERCE, 2010
Abstrak:

-

04312292 / TIAS PUJILESTARI
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI, DENGAN
KEPERCAYAAN DIRI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI, 2009/2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi, mengetahui
pengaruh kepercayaan diri sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan kecerdasan emosional terhadap
tingkat pemahaman akuntansi dan mengetahui perbedaan tingkat kecerdasan emosional antara mahasiswa yang
memiliki kepercayaan diri kuat dan mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri lemah. Populasi dalam penelitian ini
adalah mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang telah menempuh 120 Sistem Kredit Semester (SKS) karena peneliti
asumsikan bahwa mahasiswa tersebut telah mendapat manfaat maksimal dari pengajaran akuntansi. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan convenience sampling dengan jumlah
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sampel sebanyak 136. Sedangkan analisis data yang digunakan meliputi Regresi Linier Sederhana dan Regresi
Moderating dan Uji Beda Dua Rata-rata.
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa (1) kecerdasan emosional yang terdiri dari pengenalan diri, pengendalian diri,
motivasi, empati danm ketrampilan sosial dalam penelitian ini terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap
tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi di Perguruan tinggi di Yogyakarta. (2) Pengaruh kepercayaan
diri terhadap kelima variabel kecerdasan emosional adalah sebagai variabel moderator. (3) Terdapat perbedaan tingkat
pengenalan diri, pengendalian diri dan ketrampilan sosial antara mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri kuat
dengan mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri lemah.   Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Tingkat Pemahaman
Akuntansi,
Kepercayaan Diri

06312230 / ANDHIKA SATRIYA W
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI TERHADAP EVALUASI DALAM KINERJA
INDIVIDUAL (DI BPR EKA BUMI ARTHA METRO LAMPUNG), 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel teknologi sistem
informasi dan tingkat kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi dalam meningkatkan kinerja individual. Sampel
dalam penelitian ini di ambil dengan metode pusposive sampling.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antara masing-masing variabel independen yang
diteliti mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Adapun obyek yang diteliti adalah
karyawan pemakai teknologi sistem informasi di BPR EKA BUMI ARTHA Metro, Lampung. Dalam penelitian ini ada dua
hipotesis yang akan diuji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan
program SPSS versi 14.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Teknologi Sistem Informasi ( X1 ) dan Tingkat Kepercayaan Terhadap
Teknologi Sistem informasi ( X2 ), berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual dalam menyelesaikan tugas.
Adanya teknologi sistem informasi, individu pemakai sistem merasa lebih mudah dalam menyelesaikan tugasnya.
Dengan adanya kemudahan tersebut, kinerja dari individu dapat meningkat dan dapat menghasilkan output yang baik,
dan juga dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap teknologi sistem informasi maka diharapkan adanya
peningkatan motivasi dari masingmasing individu untuk meninngkatkan kinerjanya dan menghasilkan output yang baik.

05312352 / DWI RAKHMAWATI ANGGRAINI
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH,
2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja
manajerial yang diterapkan pada organisasi sektor publik dan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel
moderating budaya organisasi, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan partisipasi
penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah. Populasi yang digunakan penelitian ini adalah
aparat Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pejabat setingkat kepala
bagian/bidang/subdinas dan kepala subbagian/subbidang/seksi dari dinas dan kantor pada pemerintah daerah
Kabupaten Bantul. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini melalui pembagian kuesioner kepada pejabat setingkat kepala bagian/bidang/subdinas
dan kepala subbagian/subbidang/seksi dari dinas dan kantor pada pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Kuesioner
dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan secara berstruktur yang mana responden dibatasi dalam memberikan
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jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja.  Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
skala Likert. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Sederhana dan
Analisis Regresi Moderasi dengan Metode Absolut Selisih.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran
terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dalam hubungan antara budaya organisasi dan partisipasi penyusunan
anggaran, hasil perhitungan juga menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi dalam
memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Bantul.
Kesimpulan lain yang di dapat dalam penelitian yaitu, terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi
dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Bantul.
Dan antary gaya kepemimpinan dan partisipasi penyusunan anggaran juga menunjukkan terdapatnya pengaruh yang
signifikan antara gaya kepemimpinan dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur
pemerintah daerah di Kabupaten Bantul.



KESIT	BAMBANG	PRAKOSA,	DRS.,	M.SI.
05312459 / RENDY AGUNG WICAKSANA
ANALISIS DISTRIBUSI BAGI HASIL PADA BMT DAN PENYAJIAN BAGI HASIL SESUAI DENGAN PSAK
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH(STUDI BMT ALFALAH CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON), 2010 ;
Abstrak:

Baitul Maal Wa Attamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil,
menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela
kepentingan kaum fakir miskinBMT merupakan sebuah fenomena yang tergolong baru ditengah-tengah masyarakat
Muslim Indonesia. Keuntungan BMT dan Bank Syariah diperoleh atas dasar penentuan porsi bagi hasil usaha pada BMT
(Baitul Maal wa Tamwil).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model perhitungan bagi hasil serta dasar-dasar yang digunakan
untuk melakukan perhitungan bagi hasil usaha dan apakah penyajian bagi hasil usaha pada BMT Al Falah cabang
sumber kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan PSAK perbankan syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Penetapan Nisbah Bagi hasil di BMT Al Falah cabang
Sumber kabupaten Cirebon (2) Prinsip yang digunakan oleh BMT Al Falah cabang Sumber kabupaten Cirebon adalah
Revenue Sharing (3) Penyajian bagi hasil sesuai dengan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
Kata Kunci : Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Perhitungan Bagi Hasil, Penyajian Bagi Hasil sesuaid dengan PSAK Akuntansi
Perbankan Syariah.

03312323 / TRI SULISTIO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PERHOTELAN DALAM MEMBAYAR
PAJAK HOTEL DI PROVINSI DIY (KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN), 2010
Abstrak:

-
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04312373 / SETYANING BUDIARTI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK, 2010
Abstrak:

Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pajak merupakan
sumber penerimaan utama untuk membiayai Negara. Salah satu yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau reformasi perpajakan.
Reformasi pajak diupayakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka dari itu penulis tertarik untuk
melakukan “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Yogyakarta) “.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian analisis yaitu penelitian yang ditujukan
untuk menguji suatu hipotesis dan mengadakan interpretasi yang mendalam tentang hubungan variabel yang ada.
Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tentang pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Hal ini di tunjukkan dengan probabilitas sebesar
0,029 yang berarti  P  value < (0,05) yaitu 0,029 < 0,05. Adanya pengaruh yang signifikan antara tarif pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan probabilitas sebesar
0,001 yang berarti  P  value  < (0,05) yaitu 0,001 < 0,05. Adanya pengaruh yang signifikan antara persepsi terhadap
petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya probabilitas sebesar 0,031 yang berarti P  value < (0,05)  yaitu 0,031 < 0,05, dan adanya pengaruh yang
signifikan antara persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan adanya probabilitas sebesar 0,036 yang berarti  P  value < (0,05)
yaitu 0,036 < 0,05
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Tentang Pajak, Tarif Pajak, Persepsi Terhadap Petugas Pajak, Persepsi
Terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

06312447 / CHAMDAN APRI WIBOWO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
(STUDI PADA BPR KOTA SALATIGA PADA TAHUN 2007-2008), 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat
yaitu ROA selama periode 2007-2008. Dengan  menggunakan variabel penelitian yaitu Loans to Deposit Ratio (LDR),
Cash Ratio, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loans (NPL) sebagai variabel independent, dan Return on
Asset (ROA) sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilatar belakangi adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu
mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Tujuan dari penelitian  ini untuk menganalisis faktor-
faktor  mana sajakah yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA bank).
Berdasarkan teori dan hasil penelitian gterdahulu maka dirumuskan lima buah hipotesis yaitu:  terdapat pengaruh yang
signifikan secara parsial antara NPL (Ha1), CAR (Ha2), Cash Ratio (Ha3), LDR (Ha4), dan  pengaruh yang signifikan secara
bersama-sama NPL, CAR, Cash Ratio, LDR terhadap profitabilitas (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. Adapun populasi yang
menjadi objek penelitian yaitu meliputi seluruh Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Salatiga yang berjumlah 9 BPR
yang mengeluarkan laporan keuangan tahun periode 2007-2008 dan berada dibawah pengawasan Kantor Bank
Indonesia Semarang. Data yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah data primer yaitu data dikumpulkan dengan
menggunakan  metode dokumentasi. Data primer berupa laporan keuangan diperoleh penulis secara langsung dengan
cara mengunjungi ke masingmasing BPR. Analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan
menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.
Berdasarkan hasil uji analisis regresi ROA = -2.031 + .058 + -0.026 +
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0.163 + -0.284 + e dan hasil penelitian berdasarkan uji statistic t (parsial) menunjukan bahwa NPL berpengaruh
signifikan negatif dengan nilai signifikansi 0.037, CAR berpengaruh signifikan positif dengan nilai signifikansi  0.003, Cash
Ratio tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0.201 dan LDR berpengaruh signifikan positif dengan nilai signifikansi
0.046. berdasarkan uji statistic F (simultan) keempat variabel menunjukan pengaruh yang signifikan terhadadap ROA
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai adjusted R Square 82,0 persen, hal ini berarti bahwa 82,0 persen variabel
ROA dapat dijelaskan oleh variabel LDR, CR, CAR dan NPL. Sedangkan 18,0 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar
model regresi.

04312432 / M. MA'RUF NUR FAJAR
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP
KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor persepsi, motivasi dan sikap secara simultan pada tingkat
kepatuhan pengrajin terhadap ketentuan umum Pajak Penghasilan, pengaruh faktor persepsi, motivasi dan sikap secara
individual pada tingkat kepatuhan pengrajin terhadap ketentuan umum Pajak Penghasilan, dan faktor yang paling
dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengrajin terhadap ketentuan umum Pajak Penghasilan. Penelitian
dilakukan pada pengusaha kerajinan yang ada di DIY yang diperoleh dengan cara purposive sampling.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dari hasil penelitian yang dilakukan
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Ada pengaruh faktor persepsi, motivasi dan sikap secara simultan pada tingkat
kepatuhan pengrajin terhadap ketentuan umum Pajak Penghasilan.  2. Secara individual hanya sikap yang mempunyai
pengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan pengrajin terhadap ketentuan umum Pajak Penghasilan.  3. Faktor yang
paling dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengrajin terhadap ketentuan umum Pajak Penghasilan adalah faktor
sikap. Semua kesimpulan itu diperoleh dari uji F dan uji t yang dilakukan pada tingkat α = 0,05.

06312253 / NAIRA QULBI KHAIRISA
ANALISIS KESEHATAN KEUANGAN BPR MADANI SEJAHTERE ABADI SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS
FINANCIAL TAHUN 2008, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  kesehatan keuangan BPR Madani Sejahtera Abadi  dengan menggunakan
CAMEL  dan  bagaimana strategi operasional BPR Madani Sejahtera Abadi untuk dapat menjaga kesehatan keuangan
pada saat sebelum, selama dan setelah krisis keuangan.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah  bagaimana kesehatan keuangan BPR Madani Sejahtera Abadi sebelum
dan setelah masa krisis keuangan tahun 2008. Kami menggunakan sampel BPR Madani Sejahtera Abadi yang sudah
dipublikasikan dimulai pada periode semester kedua 2007 sampai dengan semester pertama tahun 2010.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  BPR Madani Sejahtera Abadi, dapat melalui krisis moneter tahun 2008

dengan mulus dan bahkan dapat meningkatkan kinerjanya yang terlihat meningkatnya rentabilitas. Dan pemilihan
strategi pendanaan dan pemberian kredit serta managerial selama krisis sangat tepat sehingga BPR Madani Sejahtera
Abadi tetap dinilai oleh Bank Indonesia sebagai BPR yang SEHAT dari segala aspek.
Kata Kunci : BPR, Krisis, Permodalan, CAR
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06312497 / MUHAMMAD FEBRIAN SAROSO
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN TRANS JOGJA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
TRANSPORTASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pengelolaan Trans Jogja sebagai sarana transportasi publik
Pemerintah Propinsi Yogyakarta, serta untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kualitas layanan yang meliputi
tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty terhadap kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan
transportasi publik Trans Jogja. Penelitian terdiri dari dua perspektif, yaitu perspektif pengelola dan perspektif
pengguna. Metode yang digunakan untuk perspektif pengelola yaitu dengan mengukur kinerja pengelolaan berdasarkan
capaian program dan realisasi anggaran UPTD Trans. Adapun untuk perspektif pengguna, yaitu dengan menggunakan
analisis kualitas layanan terhadap kepuasan masyarakat. Sampel yang digunakan adalah pengguna layanana Trans Jogja,
dengan sample yang diteliti sebanyak 100 responden. Kemudian dari kedua perspektif tersebut dapat dijadikan acuan
dalam menetukan kesimpulan, implikasi dan juga sebagai gambaran kinerja dimasa akan datang.
Hasil dari penelitan ini menunjukan bahwa kinerja pengelolaan Trans Jogja sudah cukup baik dilihat dari capain program
kerjanya. Sedangkan hasil analisis regresi menunjukkan perhitungan analisis statistik yaitu uji F terhadap seluruh
variabel menunjukkan hasil yang signifikan, dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara simultan variabel
bebas (tangibles, reliability, responsiveness, assurance,  emphaty) berpengaruh terhadap variabel terikat (kepuasan)
dengan koefisien determinasi sebesar 0.615. Hal ini dipengaruhi karena kecenderungan jawaban responden seragam.
Dari hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance,  emphaty
mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepuasan masyarakat.
Kata Kunci : Kinerja Pengelolaan, Kualitas Layanan, Kepuasan Masyarakat.

06312254 / TITIN ISMAYANTI
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI PENDAPTAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL, 2010
Abstrak:

Belanja Modal Adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset
tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah
pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan
kapasitas dan kualitas asset.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi
Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten magelang pada tahun2004 sampai dengan
tahun 2008. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari DPPKAD dan Badan Pusat Statistik
magelang, meliputi nilai pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto per
kapita (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal. Pengujian Hipotesis
dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan seberapa
besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel
independen secara masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dengan tingkat
signifikansi 0,05. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi veriabel dependen secara signifikan dengan tingkat signifikansi 0,05. Pengujian Ketepatan Perkiraan
model bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar veriabel dependen dan veriabel independen
yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square) dengan nilai adjusted Rsquare
berkisar antara -1 hingga 1.
Hasil analisa yang diperoleh membuktikan bahwa ketiga variabel yang mempengaruhi (PDRB, PAD, dan DAU) memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengalokasian anggaran belanja modal. Hipotesis ke 1 variabel PDRB
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terbukti mempengaruhi belanja modal dengan sig-hitung sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ke 2 PAD
terbukti mempengaruhi belanja modal dengan sig-hitung 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F mempunyai nilai
signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa ketepatan perkiraan model mempunyai nilai R-square 80,2%, yang berarti
bahwa variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh PDRB, PAD, dan DAU sebesar 80,2%.
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa variabel PDRB, PAD, dan DAU mempunyai pengaruh
positif yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

05312048 / NURMA DEWI AFRIDIANTI
ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI ISLAM,NON ISLAM,DAN UMUM
TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH, 2009 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menguji perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dengan latar belakang perguruan
tinggi islam, non-islam dan umum terhadap pengetahuan umum, karateristik operasional, ciri-ciri aktifitas bisnis dan
penyajian informasi keuangan perbankan syariah. 2) mengetahui pengaruh latar belakang perguruan tinggi islam, non-
islam dan umum terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang pelaporan keuangan perbankan syariah sebagai salah
satu disiplin ilmu dalam akuntansi. 3) mengevaluasi kecukupan cakupan muatan perbankan syariah dalam kurikulum
akuntansi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode penelitian adalah metode survei, yaitu penelitian
yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. pengambilan sampel menggunakan prosedur sampling
non-propability dimana pengambilan sampel perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta dilakukan dengan metode
convenience sampling. Variabel penelitian adalah persepsi mahasiswa  akuntansi berlatar belakang perguruan tinggi
islam, non-islam dan umum. Metode analisis analisis kuantitatif diawali dengan uji validitas, reliabilitas  dan normalitas.
Pengujuan hipotesis menggunakan Independet Sampel Kruskal Wallis dengan taraf signifikan 5%. Selain analisis diatas
dilakukan juga analisis deskriftif untuk mengetahui cakupan muatan perbankan syariah dalam kurikulum.
Hasil analisis menunjukan bahwa Terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi perguruan
tinggi Islam, non-Islam, dan umum terhadap perbankan syariah yaitu pada dimensi pengetahuan umum, karakteristik
operasional, ciri – ciri aktifitas bisnis dan penyajian informasi keuangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji beda,
menunjukkan latar belakang perguruan tinggi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang perbankan
syariah. Berdasarkan analisis deskriftif menunjukan bahwa secara umum kurikulum pendidikan tinggi akuntansi yang
ada sekarang belum cukup memberikan bekal tentang perbankan syariah.

06312236 / SIGIT SETYAWAN
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN
WHOLESALE AND RETAIL TRADE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial
distress perusahaan Wholesale and Retail Trade. 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, dan Return On Investment. Sample yang digunakan sebanyak 61 sampel, yang
terdiri dari 17 sampel perusahaan dengan kondisi financial distress, 9 perusahaan berada pada Gray Area dan 35
perusahaan dalam kondisi non financial distress. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian univariate dan
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multivariate. Rasio keuangan berbeda secara signifikan antara kelompok perusahaan sehat (non financial distress) dan
perusahaan yang mengalami masalah keuangan, serta antara kelompok financial distress dan gray area.
Kata Kunci : Financial Distress, Z-Score Altman, Current Ratio, Leverage Ratio, Gross Profit Margin, Total Asset Turnover,

Return On Equity, dan return On Investment.

04312032 / RANO SAPTA WIJAYA
ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS
PADA DPKKD SLEMAN), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten
Sleman dengan Kepmendagri No. 43 Tahun 1999 yang ditentukankan oleh Departemen Dalam Negeri.
Agar pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu berjalan dengan baik, maka sistem pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kepmendagri No. 43 Tahun 1999
yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri. Selain itu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus
sesuai dengan Struktur Pengendalian Intern yang baik yang meliputi: struktur organisasi, sistem otorisasi dan
pencatatan, praktek yang sehat dan karyawan yang cakap.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Sleman telah melaksanakan
sistem dan prosedur dalam Kepmendagri No. 43 Tahun 1999.
Serta Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kepmendagri No. 43 Tahun 1999
telah sesuai dengan Teori  Struktur Pengendalian Intern.
Keyword : Struktur Pengendalian Intern, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

06312382 / RIKA KOESRASTYANA
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS PADA PT BPR EKADHARMA
BHINARAHARJA KABUPATEN MAGETAN), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan dan menganalisa apakah PT. BPR Ekadharma
Bhinaraharja telah memenuhi kriteria bank sehat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah metode dokumentasi, angket, wawancara dan kepustakaan. 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 PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja tahun 2005-2009 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 2005-2009. Adapun saran yang
diberikan yaitu, PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja 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
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05312044 / DESI EKA SARI
ANALSIS PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI ISLAM, NON-ISLAM, DAN UMUM
TERHADAP ETIKA BISNIS, 2009 ;
Abstrak:

Etika adalah topik yang banyak menyita perhatian masyarakat, termasuk di dalamnya adalah etika bisnis. Tujuan  dari
penelitian ini adalah untuk Menguji perbedaan persepsi antara mahasiswa perguruan tinggi Islam, Non-Islam, dan
Umum terhadap etika bisnis. Berbeda dengan penelitian lainnya penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui
pengaruh latar belakang perguruan tinggi terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang  etika bisnis, dan
mengevaluasi kecukupan cakupan muatan etika bisnis dalam kurikulum akuntansi.
Sampel penelitian terdiri atas 240 responden yang dikumpulkan dari pengumpulan data primer melalui penyebaran
kuesioner pada universitas swasta di Yogyakarta. Metode yang digunakan untuk  menganalisis validitas reliabilitas dan
normalitas adalah  Pearson’s Correlation Product Moment,  cronbach’s alpha dan Kolmogorov Smirnov test. Uji
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji parametric Annova test untuk data yang terdistribusi secara normal dan
independent sample Kruskall Wallis test untuk data yang terdisribusi tidak normal.
Hasil uji validitas, reliabilitas dan normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid,
reliable dan tidak normal. Maka pengujian hipotesis menggunakan  Kruskall Wallis test. Hasil uji hipotesis menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi perguruan tinggi Islam, non-Islam, dan
umum terhadap etika bisnis dalam dimensi keagamaan dan perspektif auditing, Berdasarkan hasil uji beda,
menunjukkan latar belakang perguruan tinggi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang etika
bisnis. Berdasarkan kecukupan cakupan muatan mata kuliah hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mata
kuliah pendidikan akuntansi belum mencakup muatan etika.

98312319 / MULIA ARDI
ASPEK- ASPEK MORAL DALAM PAJAK, 2010
Abstrak:

Pelaksanaan dan  penyelenggaraan pajak di tanah air  masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai persoalan  kerap
mewarnai praktek penyelenggaraan pajak. Kasus – kasus yang melibatkan aparat pajak maupun wajib pajak merupakan
contoh nyata permasalahan yang menyelimuti praktek perpajakan. Hal ini tentu berdampak pada target pencapaian
penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Persoalan mendasar terkait pelaksanaan pajak adalah
rendahnya kesadaran moral pemerintah maupun rakyat selaku wajib pajak. Persoalan ini dapat diatasi jika masing –
masing pihak menyadari  dan memahami persoalan moral yang terkandung dalam praktek perpajakan.
Penelitian yang berjudul Aspek – Aspek Moral dalam Pajak,  pada dasarnya bertujuan untuk mengurai aspek – aspek
moral yang terkandung dalam pajak dan menganalisis relevansi aspek – aspek moral tersebut dengan pajak. Model
penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian  kualitatif dengan metode analisis deskriptif.
Model ini digunakan untuk memberi penekanan pada kualitas pembahasan yang argumentatif.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya kesesuaian atau relevansi antara aspek moral dengan pajak. Pajak dalam
hal ini memiliki dimensi moral. Moralitas dalam pajak tercermin melalui keterkaitan pajak dengan hati nurani, pajak
sebagai hak dan kewajiban, tanggung jawab pajak dan nilai dan norma yang terkandung dalam pajak. Pemahaman atas
persoalan moral dalam pajak akan mengantarkan  persoalan  pajak dalam lingkup  pembahasan  etika pajak.
Pembahasan mengenai etika pajak diperlukan sebagai upaya memberi pandangan atau  jawaban solutif atas berbagai
persoalan moral yang menyelimuti penyelenggaraan pajak.
Kata Kunci : Pajak, Moral, Etika
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05312351 / KHAIRI HAFZI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MENERIMA PERBANKAN
SYARIAH DI PROVINSI RIAU, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk
menerima perbankan syariah di provinsi Riau. Faktor-faktor tersebut meliputi ekonomi, agama, kualitas pelayanan, dan
letak geografi. Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang sudah menggunakan perbankan syariah
maupun yang belum menggunakan perbankan syariah, dengan menggunakan teknik aksidental sampe,l sebanyak 137
sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Regresi Berganda.
Dari empat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tiga faktor yaitu ekonomi, agama, dan kualitas pelayanan
terbukti berpengaruh positif terhadap keinginan masyarakat untuk menerima perbankan syariah dengan p value < 0.05.
Satu hipotesis yang tidak terbukti yaitu faktor letak geografi dengan p value > 0.05. Dengan demikian, dalam penelitian
ini menyimpulkan bahwa faktor ekonomi, agama, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keinginan
masyarakat untuk menerima perbankan syariah.
Kata Kunci: Akseptabilitas, Ekonomi, Agama, Kualitas Pelayanan, Letak Geografi.

06312574 / SONY NOOR BHUWONO
HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI
DAERAH&PENDAPATAN PERKAPITA (STUDI EMPIRIS DI KAB /KOTA SE PROPINSI DIY TH 2001-2007, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul ”Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, BelanjaModal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan
Per Kapita” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal,Belanja
Modal dengan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita dan Pendapatan Asli Daerah
dengan Pendapatan PerKapita. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota wilayah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalahLaporak Keuangan Daerah periode 2001-2007. Untuk
menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis AMOS versi 6.0.   Setelah menetapkan model penelitian,
dapat diketahui nilai parameterjalur dengan menggunakan program tersebut untuk menguji hipotesis
penelitian.Sebelum pengujian itu dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji kecocokan model untuk mengetahui bahwa
model tersebut telah memenuhi kriteria yang baik(goodness of fit). Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui
bahwa DanaAlokasi berhubungan positif dengan Belanja Modal, Belanja Modal berpengaruh langsung dengan
Pendapatan Asli daerah dan Pendapatan Asli Daerahberhubungan positif dengan Pendapatan Per Kapita. Sedangkan
Belanja Modaltidak berpengaruh langsung ataupun signifikan terhadap Pendapatan Per Kapitakarena berdasarkan
bobot pengaruh langsung yang bernilai negatif menunjukkanbahwa semakin besar Belanja Modal maka Pendapatan Per
Kapita sekabupaten/kota DIY semakin rendah. Dari hasil tersebut bisa digambarkanbahwa pemerintah daerah
hendaknya menggunakan Dana Alokasi Umum daripusat untuk Belanja Modal dalam bentuk pembangunan
infrastruktur danmeningkatkan pelayanan publik sehingga banyak investor yang menanamkanmodal didaerah tersebut.
Jika hal itu dilakukan dengan baik maka pengaruh secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang
akan diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini juga akanberdampak positif dengan
meningkatnya pendapatan rata rata penduduk.   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas bagi
pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilankeputusan yang baik. Kata kunci : Dana
Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah ,Pendapatan Per Kapita
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05312515 / FANDI SETIAWAN
METODE PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, 2010 ;
Abstrak:

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan
yang diinginkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Tetapi, banyaknya pemberitaan dimedia massa tentang kenaikan tarif dan kurangnya keadilan masalah penentuan
kewajiban yang harus dibayar wajib pajak menjadi salah satu kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana sistem penilaian Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) yang merupakan salah satu faktor dalam menentukan perhitungan PBB.   Objek kajian dalam penelitian ini
adalah pendekatan yang digunakan dalam menentukan NJOP di Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, observasi dan kajian pustaka. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif,
yaitu analisis yang didasarkan pada analisis deskriptif, dan disajikan secara sistematis.
Hasil penelitian adalah terdapat tiga pendekatan dalam menetukan NJOP yaitu pendekatan data pasar, pendekatan
biaya dan pendekatan pendapatan serta adanya sistem baru yaitu SISMIOP yang belum semua desa tersentuh oleh
sistem itu.
Kata kunci : NJOP, SISMIOP, pajak

06312027 / BAKHTIAR RAHMAT IMAWAN
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA. STUDI
KASUS PEMERINGKATAN  CGPI TAHUN 2004,2005,2006,2007,2008, 2010/2011
Abstrak:

-

06312487 / SANI RACHMAWAN
PENGARUH KARAKTERISTIK SISTEM PENGANGGARAN THDP KINERJA MANAJERIAL DG KOMITMEN
ORGANISASI & BUDAYA PATERNALISTIK SBG MODERATING VARIABLE, 2010
Abstrak:

Penelitian ini meneliti pengaruh  Karakteristik Sistem Penganggaran (Budgetary Goal Characteristics)  dalam
penyusunan anggaran terhadap  Kinerja Manajerial, dengan variabel moderasi Komitmen Organisasi dan Budaya
Paternalistik. Kinerja Manajerial dapat diukur dari bagaimana suatu organisasi dapat memanfaatkan anggaran secara
efektif, sedangkan untuk menyusun anggaran yang efektif (baik) harus mengimplementasikan lima elemen sistem
penganggaran (budgetary Goal charactersitics). Untuk mengetahui faktor kondisional antara hubungan Kinerja
Manajerial dengan Budgetary Goal Characteristics, maka diambil faktor variabel Komitmen Organisasi yang cenderung
memperkuat dan Budaya Paternalistik yang cenderung memperlemah hubungan antara kinerja manajerial dengan
Budgetary Goal Characteristics.
Dalam penelitian ini mengambil sampel pejabat struktural pada Kantor Dinas Sosial dan  Dinas Kesehatan Kabupaten
Temanggung dengan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa  Budgetary Goal Characteristics berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial pada Kantor Dinas Sosial
dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
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Namun variabel Komitmen Organisasi dan Budaya Pateranalistik tidak mampu menjadi variabel moderasi dalam
hubungan Budgetary Goal Characteristics dengan Kinerja Manajerial.
Kata kunci: Karakteristik Sistem Penganggaran (Budgetary Goal Caracteristics),  Kinerja Manajerial, Komitmen
Organisasi, Budaya Paternalistik.

06312107 / NURMAN AFRI SETIAWAN
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL, PEMODERASI, 2010
Abstrak:

Studi ini meneliti pengaruh komitmen  organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi
anggaran dan kinerja manajerial. Tujuan penelitian ini adalah  untuk menemukan bukti empiris tentang (a) hubungan
dan pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial; (b) komitmen organisasi dapat
menjadi moderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial; dan (c) gaya kepemimpinan dapat
menjadi moderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.
Penelitian ini mengambil sampel para pejabat struktural di lingkungan pemda sleman . Pengumpulan data dengan
daftar pertanyya yang diadopsi dari peneliti terdahulu.
Dari tiga hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak terbukti mempengaruhi kinerja manajerial dengan gaya
kepemimpinan sebagai variabel moderasi.
Kata Kunci : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kinerja Manajerial, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan.

05312536 / JALU TEJO KMP
PENGARUH PERSEPSI KEAMANAN DAN PRIVASI YANG DIRASAKAN SETIAP PELAKU BISNIS ONLINE
PENGGUNA INTERNET BANKING DI INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Persepsi Keamanan dan Privasi yang Dirasakan Setiap Pelaku Bisnis Online Pengguna
Internet Banking di Indonesia (Studi pada Forum Jual Beli Kaskus)” yang bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi
keamanan terhadap penggunaan internet banking, pengaruh persepsi keamanan dan privasi terhadap persepsi
kemanfaatan, pengaruh persepsi keamanan dan privasi terhadap persepsi kemudahan penggunaan, pengaruh persepsi
kemanfaatan terhadap penggunaan internet banking, pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap
penggunaan internet banking, dan pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi kemanfaatan.
Penelitian ini fokus terhadap variabel persepsi keamanan dan privasi, persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan
penggunaan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penggunaan internet banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah pengguna internet banking di Forum Jual Beli situs
http://www.kaskus.us/ . Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik aksidental didasarkan pada
kemudahan (conveniece), dari seluruh kuisioner yang tersebar diperolehlah sejumlah 232 kuisioner yang dapat diolah.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 7.0 dan SPSS 16.0
Dari enam hipotesis yang diujikan pada penelitian ini dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
adalah hipotesis yang menyatakan pengaruh positif antara persepsi keamanan privasi dengan kemudahan penggunaan
dan kemudahan penggunaan dengan penggunaan internet banking.   Kata Kunci: Internet Banking, Persepsi Keamanan,
Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan.
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05312010 / BOBBY BRIANDO
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN PER KAPITA, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN
DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL, 2009
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja
Modal terhadap Pendapatan Per Kapita”. Yang menjadi variable dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum Belanja Modal yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan sedangkan variabel Produk
Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Per Kapita diperoleh dari BPS. Populasi dalam penelitian ini yaitu 10
Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Papua. Metode penelitian dengan meregresikan variable-variabel independen
yaitu variabel PDRB, Pendapatan Per Kapita,Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal
sebagai variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya variabel Pendapatan Per Kapita yang
berpengaruh negatif terhadap variabel Belanja Modal namun tetap signifikan terhadap variabel tersebut sedangkan
variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel Belanja Modal.
Keyword :APBD, Pendapatan Per Kapita, PDRB

05312170 / RIZQI CANDRAMULIA
PENGARUH SANKSI PAJAK KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak” yang bertujuan untuk
menguji pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian terdahulu dan mengambil sampel di daerah Surakarta.
Penelitian ini mengambil sampel para Wajib Pajak yang sedang melaporkan pajaknya d KPP Surakarta. Sampel diambil
dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 120. Yang kembali dan
dapat diolah sebanyak 100 sampel. Pengujian dilakukan dengan uji validitas dan reabilitas serta hipotesis menggunakan
SPSS versi 16.0. Penelitian ini menguji empat hipotesis, dari ke-empat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua
terbukti.
Kata Kunci : Pajak, Wajib Pajak, Sanksi pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

06312068 / P GEMILANG LARASATI
PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
PENGUSAHA KENE PAJAK(STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  self assessment system yang dicerminkan dari pertumbuhan
jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetorkan pada Pengusaha Kena Pajak
terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.  Penelitian ini merupakan jenis penelitian arsip.  Penelitian arsip (Archival
research) merupakan penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip data. Teknik alat analisis yang
digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan PKP (X1) tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak
pertambahan nilai, SPT (X2) berpengaruh secara signifikan  positif  terhadap  penerimaan pajak pertambahan nilai, dan
SSP (X3) berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
Kata Kunci :   Self assessment, Pertumbuhan jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN yang
disetorkan,  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
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05312059 / YUNIARDI KUSUMA PERWIRA
PENGARUH SHARE VALUE,COMMUNICATION,OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR CONTROL, DAN SOCIAL
BOND TEHADAP KEPERCAYAAN PENGGUNA INTERNET BANKING DI SURABAYA, 2009 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Share Value, Communication, Opportunistic Behavior Control, Social Bond Terhadap
Kepercayaan Pengguna Internet Banking di Surabaya” yang bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor apa saja yang
menentukan para nasabah bank dalam memberikan kepercayaannya dalam penggunaan internet banking.Penelitian ini
menggunakan sumber penelitian terdahulu dan menambahkan satu variabel social bond.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking. Sampel diambil dengan
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 150 dapat kembali dan diolah
sebanyak 116 sampel. Pengujian dilakukanvaliditas dan reabilitas menggunakan SPSS versi 6.0..Pengujian hipotesis
dengan menggunakan program AMOS versi 6.0.Penelitian ini menguji emapat hipotesis, dari empat hipotesis yang
diujikan pada penelitian ini, hanya satu yang tidak terbukti yaitu comunication.
Kata Kunci: Share Value, Communication, Opportunistic Behavior Control, Social Bond, Kepercayaan Pengguna Internet
Banking

05312076 / MAIDAH NOOR AFTANIA
PENGARUH SINYAL STOCK SPLIT TERHADAP PERTUMBUHAN LABA MASA DEPAN DAN LABA MASA
DEPAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005 – 2007, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Pengaruh Sinyal Stock Split Terhadap Pertumbuhan Laba dan Laba Masa Depan di Bursa Efek
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh split factor signal terhadap pertumbuhan laba masa
depan dan laba masa depan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber diantaranya
Indonesian Stock Exchange (ISX) Statistic. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode purpose sampling,
dengan criteria tertentu atau judgement sampling. Hasil seleksi sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 emiten.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan pengujian

asumsi klasik, yang terdiri dari multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan normalitas. Pengujian hipotesis
menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa split factor signal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan
laba masa depan, mapun perubahan laba masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, pengumuman
stock split dapat dijadikan sebagai informasi yang positif dalam proses transaksi saham di Bursa Efek Indonesia.  Key
words: laba bersih, nilai buku ekuitas, harga saham, dan perubahan deviden.

04312141 / WIRA WIJAYA
PERKEMBANGAN DESENTRALISASI DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA KOTA
YOGYAKARTA), 2009/2010
Abstrak:

Perkembangan Desentralisasi Daerah pada Era Otonomi Daerah Kota Yogyakarta. (dibawah bimbingan Drs. Kesit
Bambang Prakosa, MSi.) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah Kota Yogyakarta
dalam menghadapi otonomi daerah selama tahun 2003 – 2007. Analisis dilakukan dengan menghitung derajat
desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah, kapasitas fiskal daerah, dan upaya fiskal daerah.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Biro Keuangan Kota
Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
dengan menggunakan rumus-rumus untuk menghitung masing-masing aspek.    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2003-2007 berada dalam kondisi yang naik
turun. Kapasitas fiskal Kota Yogyakarta serta upaya fiskal Kota Yogyakarta juga mengalami hal yang sama. Hasil
perhitungan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Yogyakarta masih harus mengupayakan peningkatan
pada ketiga hal tersebut.



KUMALA	HADI,	DR.,	M.SI,	AK
06312568 / ANAA ARIF ATMAJA
AUDIT FORENSIK KASUS KORUPSI DI KPUD STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI KPUD BANTUL 2005,
2010
Abstrak:

Korupsi saat ini sudah merambah di berbagai bidang. Berbagai cara dipayakan untuk mengungkap dan memberantas
korupsi yang seakan tidak ada habisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi terjadinya korupsi,
mengetahui bagaimana korupsi tersebut terjadi atau dilakukan, serta mengetahui sejauh mana dan bagaimana
penanganan korupsi tersebut dilakukan sehingga dapat diungkap dan diselesaikan. Penelitian ini dilakukan pada kasus
korupsi KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Bantul. Data diambil di Kejaksaan Negeri Bantul dan dalam
wilayah Bantul. Data diperoleh dengan mengadakan penelitian pendahuluan, wawancara, studi dokumentasi, dan
literatur.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan
Huberman di mana analisis dilakukan pada saat pengempulan 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 manipulasi proses pengadaan barang. Kasus ini ditangani dengan baik oleh
Kejaksaan Negeri bantul dan melibatkan Auditor Forensik
dalam upaya penyelesaiannya.
Kata kunci : Audit forensik, korupsi, KPUD

05312410 / DESINTA PUSPITA SARI
LAPORAN KEUANGAN & AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN BERBASIS MA'ISYAH (STUDI KASUS
KOPERASI PEKERJA PERTAMINA REFINERY UNIT V KILANG MANDIRI BALIKPAPAN), 2009
Abstrak:

-
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05312432 / LINDA WIJAYANTI
MANAJEMEN LABA OLEH PERUSAHAAN PENGAKUISISI SEBELUM MERGER DAN AKUISISI DI INDONESIA,
2010
Abstrak:

Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu
informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan dimasa yang akan
datang. Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat
laporan keuangan menjadi baik. Tindakan manajer ini kadang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Tindakan yang
menyimpang tersebut salah satu bentuknya adalah manajemen laba.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan apakah ada pengaruh  praktek manajemen laba oleh perusahaan
pengakuisisi sebelum merger dan akuisisi di Indonesia dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh praktek
manajemen laba dapat dibandingkan antara perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang
tidak melakukan merger dan akuisisi dalam industri dan ukuran yang sejenis.
Tekhnik pengambilan sample yaitu secara purposive sampling. Dari 20 perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi
antara tahun 2001-2006 terpilih 19 perusahaan yang dijadikan sebagai sample, dan untuk perbandingan, diambil
sample 19 perusahaan sejenis yang tidak melakukan merger dan akuisisi. Data yang digunakan yaitu data yang berasal
dari BEI dan ICMD. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kruskal Wallis dan paired sample t-test. Hasil dari
pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh manajemen laba pada perusahaan yang melakukan merger dan
akuisisi dilihat dari Total accruals, discretinary accruals dan non discretionary accruals dan tidak ada pengaruh
manajemen laba pada perusahaan yang tidak melakukan merger dan akuisisi dilihat dari Total accruals, discretinary
accruals dan non discretinary accruals.

06312199 / FAJAR RAHMANTI SOEHARTO
PENELITIAN EKSPERIMEN PENGARUH FAKTOR TEKANAN DAN IKATAN DENGAN KLIEN TERHADAP
KUALITAS AUDIT, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa Layanan Online Shopping Terhadap Loyalitas Konsumen” yang bertujuan
untuk menyelidiki pengaruh kualitas jasa layanan yang diberikan pengelola online shopping terhadap loyalitas
konsumen. Penelitian berfokus pada variabel desain situs (web site design), reliabilitas (reliability), daya tanggap
(responsiveness), kepercayaan (trust), personalisasi (personalization), dan layanan purna penjualan (after sales service).
Penelitian ini mengambil sampel para pengguna layanan online shopping, yang melakukan pembelian barang berupa
fashion, khususnya pakaian dan asesoris. Sampel responden diambil dengan teknik sampling aksidental, dari seluruh
kuesioner yang tersebar sebanyak 110, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 93 sampel.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daya tanggap (responsiveness) dan kepercayaan (trust) mempunyai pengaruh
terhadap loyalitas konsumen online shopping. Sedangkan desain situs (web site design), reliabilitas (reliability),
personalisasi (personalization), dan layanan purna penjualan (after sales service) tidak mempunyai pengaruh positif
terhadap loyalitas konsumen online shopping.
Kata Kunci: Online Shopping, Kualitas Jasa Layanan, Loyalitas Konsumen Online Shopping.
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05312364 / AGUNG DARMAWAN
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TERHADAP EARNING RESPONSE
CEOFFICIENT (STUDI EMPIRIS TERHADAP PERUSAHAAN YG TERDAFTAR DI BEI, 2009 ;
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pengungkapan informasi tanggung jawab social perusahaan
dalam laporan tahunan terhadap informasi laba yang diukur dengan Earning Response Coeffient (ERC). Hipotesis dalam
penelitian ini menyatakan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan secara sukarela
oleh perusahaan memiliki dampak positif terhadap Earning Response Coeffient (ERC). Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan sampel sebanyak 59 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ini menunjukan hasil empiris yang
sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil empiris ini menunjukan bahwa pengungkapan informasi CSR dalam laporan
tahunan perusahaan berdampak positif terhadap ERC perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa investor belum
mengapresiasikan informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), dan Earning Response Coefficient (ERC).

05312370 / RISKA PRADINA MURTI
PENGARUH KARAKTERISTIK PROFESIONAL AUDITOR (KOMITMEN PROFESIONAL) TERHADAP
PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DENPASAR), 2010
Abstrak:

Salah satu bentuk pengurangan kualitas audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Tindakan ini berkaitan
dengan penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan
mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya.
Profesionalisme merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor. Sebab dengan
profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Gambaran tentang profesionalisme seorang
auditor menurut Hall (1968) tercermin dalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian,
kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Sikap profesionalisme seorang auditor
juga tertuang dalam standar audit sebagai dasar untuk mengatur syarat-syarat diri auditor.  Penelitian ini berusaha
untuk mengetahui hubungan antara karakteristik profesional auditor  (komitmen profesional) dalam penghentian
prematur atas prosedur audit. Responden penelitian ini adalah para profesional yang bekerja di Kantor Akuntan Publik
Denpasar baik sebagai karyawan magang, auditor junior, auditor senior, manajer maupun partner. Dengan metode
nonprobabilitas sampling, penelitian ini berusaha mengumpulkan informasi dari responden yang tersedia pada saat
dilakukannya penelitian untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Kuisioner digunakan sebagai
alat untuk mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian. Hipotesis diuji dengan menggunakan metode statistik
Uji t untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara karakteristik profesional auditor (komitmen profesional)
dalam penghentian prematur atas prosedur audit.
Dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel karakteristik profesional auditor  (komitmen profesional)
berhubungan secara signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit yang ditunjukkan oleh (R2) = 0,556.
Artinya bahwa dari masing-masing variabel yang merupakan pengembangan dari penelitian Weningtyas (2006) dan
variabel karakteristik profesional auditor  (komitmen profesional) berhubungan secara signifikan terhadap penghentian
prematur atas prosedur audit kecuali untuk variabel materialitas yang tidak terbukti secara signifikan terhadap
penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini disebabkan karena sebagian besar akuntan ini masih memiliki
pengalaman yang cukup rendah, yang ditunjukkan dengan masa kerja yang sebagian besar kurang dari 1 tahun
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06312573 / RIZKY AYA AYUNANI
PENGARUH KOMITMEN DAN TINDAKAN SUPERVISI TERHADAP KEPUASAN KERJA STAF AUDITOR:
MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Komitmen dan Tindakan Supervisi terhadap Kepuasan Kerja Auditor : Motivasi sebagai
Variabel moderating” yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh motivasi dalam memoderasi
hubungan antara komitmen dan tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja staf auditor.
Penelitian ini mengambil sampel para staf di Kantor Akuntan Publik  yang berada di Yogyakarta dan Semarang. Sampel
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 125,
yang dapat kembali dan diolah sebanyak 100 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS.
Dari tiga hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan motivasi tidak terbukti sebagai variabel moderating, karena pengaruh komitmen organisasional
terhadap kepuasan kerja auditor akan lebih kecil jika disertai motivasi.
Kata Kunci: Komitmen, Tindakan Supervisi, Motivasi, Kepuasan Kerja.

06312163 / ADE MASTELIA
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA STAF AUDITOR KANTOR AKUNTAN PUBLIK:
PROMOSI JABATAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Staf Auditor Kantor Akuntan Publik : Promosi
Jabatan sebagai Variabel Intervening” yang bertujuan untuk menguji faktor motivasi dan promosi jabatan terhadap
kepuasan kerja staf auditor.
Penelitian ini mengambil sampel para staf di Kantor Akuntan Publik  yang berada di Yogyakarta dan Semarang. Sampel
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 105,
yang dapat kembali dan diolah sebanyak 73 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS.
Dari tiga hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan motivasi tidak terbukti secara langsung mempengaruhi kepuasan kerja staf auditor.
Kata Kunci: Motivasi, Promosi Jabatan, Kepuasan Kerja Staf Auditor.

06312084 / SINTYA LANGGENG O.S
PENGARUH TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS, DAN PENGALAMAN TERHADAP PENENTUAN
AUDIT JUDGEMENT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN VARIABEL GENDER, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan ketaatan kompleksitas tugas dan pengalaman terhadap
penentuan audit judgment dengan mempertimbangkan variabel gender  pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan
Yogyakarta tahun 2010. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada
Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta tahun 2010 yang terdaftar pada direktori Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) per 31 Januari 2009  yang berjumlah 70 karyawan dan seluruhnya dijadikan sebagai sampel penelitian karena
metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode melalui kuesioner yang dikirim secara langsung dan disertai surat permohonan kepada pimpinan Kantor
Akuntan Publik untuk memberikan penjelasan tentang tujuan penelitian untuk kepentingan ilmiah. Model analisis yang
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digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptive yaitu menggambarkan profil responden berdasarkan
karakteristik responden dan lama responden bekerja di KAP serta analisis statistik menggunakan SPSS for windows 13.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika tekanan ketaatan tinggi lebih baik laki-laki dalam penentuan audit
judgment,tetapi ketika kompleksitas tugas dan pengalaman lebih tinggi lebih baik perempuan dalam penentuan audit
judgment. Padahal jumlah responden lebih banyak laki-laki daripada perempuan.
Kata kunci : Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengalaman, Audit judgment, Gender

04312445 / DIMNDA JAYANTI
PERMASALAHAN AGENSI & MEKANISME PENGENDALIAN PD UNIT-UNIT BISNIS YANG DIMILIKI INSTANSI
PT(STUDI KASUS TERHADAP UNIT-UNIT BISNIS BADAN WAFAF UII), 2009
Abstrak:

-

MAHMUDI,	SE,	M.SI,	AK
06312144 / M. GAMAL NASHER
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI KUALITAS LAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Sampah adalah masalah setiap kota di dunia. Menurut analisis sosial, pertumbuhan ekonomi mempunyai perbandingan
positif dengan produksi sampah yang dihasilkan masyarakat. Apalagi dengan melihat permasalahan persampahan di
Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara yang masih terus perkembang ekonominya, seperti menurunnya
alokasi APBD bagi pengelola sampah, menurunnya penerimaan restribusi, menurunnya tingkat pelayanan, dan
menurunnya kualitas TPA yang sebagian besar menjadi open dumping dan timbulnya friksi antar daerah / sosial. Hal
tersebut tidak terhindarkan di wilayah  Kota Yogyakarta yang mana kegiatan ekonomi disana sedang mengalami
pertumbuhan yang mulai meningkat khususnya di sektor pariwisata, industri, dan perdagangan. Dengan begitu
otomatis kebersihan lingkungan merupakan salah satu yang perlu di khawatirkan. Penelitian ini akan digunakan untuk
menguji faktor apakah yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman
untuk meningkatkan kulitas layanan terhadap masyarakat. Obyek untuk penelitian ini adalah masyarakat di wilayah
Kota Yogyakarta, dengan sampel yang dibutuhkan sebanyak 100 responden dan untuk pengumpulan data
menggunakan kuisioner. Sedangkan untuk variabelnya terdiri dari variabel dependen adalah kepuasan masyarakat dan
untuk variable independen adalah kualitas layanan yang terdiri dari  tangibles, reliability, responsiveness, assurance,
dan emphaty. Untuk mengukur variable kualitas layanan dari penelitian ini menggunakan istrumen yang dikembangkan
oleh Parasuraman et al., (1988). Semua variable diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang terdiri dari poin 5
untuk sangat setuju, poin 4 untuk setuju, poin 3 untuk ragu<ragu, poin 2 untuk tidak setuju, dan poin 1 untuk sangat
tidak setuju. Pada instrument yang digunakan dilakukan modifikasi untuk disesuaikan dengan obyek dan tujuan
penlitian. Dan untuk pengujian hipotesis menggunakan alat analitis regresi linear berganda yang merupakan teknik
statistik yang digunakan untuk menganlisis hubungan antar satu variable dependen dengan beberapa variable
independen. Dimana dari pengujian hipotesis dari 5 varibel independen yang di uji pengaruh positif dan signifikannya
terhadap 1 variabel dependen, terdapat 5 variabel positif dan 4 varibel signifikan yaitu untuk yang signifikan adalah
tangibles, reliability, assurance,  dan  emphaty. Dengan begitu dapat dinyatakan kualitas layanan pengelolaan sampah
pada pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri dari dimensi tangibles, reliability, assurance,  dan  emphaty terbukti
secara empiris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, sedangakan untuk dimensi
responsiveness juga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan masyarakat.
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06312142 / ANDRI PRASETIO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAPAIAN LAPORAN
KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YG TERDAFATAR DI BEI TAHUN 2006-2008), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel yang diteliti adalah variabel
dependen yaitu Ketepatan Waktu dan variabel independen yang meliputi Profitabilitas, Leverage, Likuiditas,
Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Jenis Perusahaan, Kepemilikan Publik, Reputasi KAP, Opini Auditor, dan Reputasi
Perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mencari bukti empirik apakah Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Solvabilitas,
Ukuran Perusahaan, Jenis Perusahaan, Kepemilikan Publik, Reputasi KAP, Opini Auditor, dan Reputasi Perusahaan
berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel
perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
Metode analisis yang digunakan adalah model regresi logistik. Dengan model ini dapat dilihat pengaruh semua faktor
yaitu Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Jenis Perusahaan, Kepemilikan Publik,
Reputasi KAP, Opini Auditor, dan Reputasi Perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil
penelitian ini menunjukkan variabel independen yaitu Likuiditas terbukti berpengaruh signifikan secara positif terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dan Reputasi Perusahaan terbukti berpengaruh signifikan secara
negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan variabel Profitabilitas, Leverage,
Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Jenis Perusahaan, Kepemilikan Publik, Reputasi KAP, dan Opini Auditor tidak terbukti
berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Kata kunci : Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Jenis Perusahaan, Kepemilikan Publik,
Reputasi KAP, Opini Auditor, Reputasi Perusahaan, dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

06312302 / NOVA NIA WIDANINGRUM
ANALISIS KERUGIAN/LOSSES PADA PT.PLN (PERSERO) YOGYAKARTA UTARA YANG DIAKIBATKAN OLEH
PJU (PENERANGAN JALAN UMUM) ILEGAL, 2009/2010 ;
Abstrak:

Masalah yang belum tersentuh namun mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap pengaruh dan kelangsungan
pengusahaan di PLN adalah keberadaan PJU versus LOSSES. Penanganan hal ini belum menjadikan prioritas perhatian
secara fokus, Informasi yang dapat diberikan berkaitan dengan LPJU belum bisa memuaskan kedua belah pihak Institusi
yang mempunyai kepentingan yaitu PEMDA dan PLN.
PJU dikelola oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Pemda bertanggung jawab atas perawatan sarana dan prasarana
untuk PJU, sedangkan PLN hanya bertanggung jawab pada kontinyuitas pasokan listrik. Disamping itu PLN juga
membantu pemungutan pajak penerangan yang kemudian disetorkan ke kantor kas Pemda setempat. Besarnya losses
secara nasional hingga kini mencapai 14 hingga 15 persen persen, termasuk akibat adanya PJU ilegal. Namun kita belum
mengetahui secara pasti berapa losses akibat PJU liar tersebut.
PT PLN sebagai penyedia listrik merupakan objek vital nasional yang harus diamankan. Listrik memiliki peran penting

menghasilkan tenaga multifungsi. Jika distribusi listrik terganggu, maka sistem lain akan terganggu.
Beberapa jenis pelanggaran yang sering ditemukan di lapangan, antara lain pencurian listrik atau penggunaan daya
listrik yang tidak sesuai dengan perjanjian antara pelanggan dan PLN.
Kata kunci: PJU, PJU ilegal, Losses
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06312112 / RESTY WULANDARI
ANALISIS KINERJA DAERAH DILIHAT DARI LATAR BELAKANG KEPALA DAERAH, 2009/2010
Abstrak:

Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kwajiban menyelenggarakan otonomi daer
ah, dengan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan baik bagi kebutuhan masyarakat , untuk mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur, dan sejaht era.  Seiring dengan kondisi persaingan global ditambah terjadinya krisis
global di  dunia, pemerintah daerah diharapkan menata organisasi birokrasinya ke cara pandang kewirausahaan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil kinerja daerah yang dilihat dari perbedaan latar belakang
kepala daerah.  Latar belakang kepala daerah terdiri dari kepala daerah de ngan latar belakang wirausaha dan kepala
daerah dengan latar belakang bukan wiraus aha.  Sedangkan kinerja daerah terdiri dari empat variabel bebas yang
terdir i dari : Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional bruto, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan
Manusia.
Dalam penelitian ini dapat disimpulka n bahwa variabel latar belakang kepala daerah mempunyai perbedaan dan
pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik  Regional bruto, Tingkat Kemiskinan, dan
Indeks Pembangunan Manusia.
Kata kunci : Kewirausahaan, PAD (Pendapatan Asli Daerah), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Ti ngkat
Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia.

06312259 / TINA TRI WIJAYANTI
ANALISIS KORELASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KINERJA EKONOMI DAERAH, 2010
Abstrak:

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Namun kebijakan otonomi daerah
yang menambah kewenangan pemerintah daerah, justru membuat penyelenggaraan keuangan semakin menurun.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Korelasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang diproksikan dengan
ketepatan waktu penyajian dan hasil Audit dengan Kinerja Ekonomi Daerah yang diproksikan dengan pertumbuhan
ekonomi daerah dan tingkat pengangguran.
Jenis penelitian yang dilakukan dalam kasus ini termasuk dalam ketegori penelitian eksplorasi (explatory research). Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pemeriksa Keuangan Yogyakarta, dan Badan
Pusat Statistik. Data yang dibutuhkan adalah data laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan Kinerja Ekonomi Daerah. Untuk
meneliti Korelasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Ekonomi Daerah, mengunakan korelasi Spearman
Rank.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketepatan Waktu Penyajian (X1) memiliki hubungan yang positif dan signifikan
dengan Tingkat pertumbuhan ekonomi (Y1). Ketepatan Waktu Penyajian (X1) memiliki hubungan yang negatif dan tidak
signifikan dengan jumlah pengangguran (Y2). Hasil Audit (X2) berhubungan secara positif dan tidak signifikan dengan
variabel terikat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah (Y1). Hasil Audit (X2) berhubungan secara positif dan tidak
signifikan dengan variabel terikat tingkat pengangguran (Y2). Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Kinerja
Ekonomi Daerah
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06312264 / SATYA MAHENDRA
ANALISIS PENDAPATAN PETERNAK SAPI SECARA BERKELOMPOK DAN INDIVIDU DI KECAMATAN JETIS,
KABUPATEN BANTUL, 2010
Abstrak:

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel-variabel seperti pengalaman beternak, pendidikan peternak,
jumlah ternak yang dimiliki, jumlah ternak yang dijual, biaya total, sistem kelompok dan individu, serta umur
pendapatan peternak sapi Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode survai
dengan pendekatan wawancara terstruktur terhadap 60 peternak responden yang terdiri dari 30 peternak yang
tergabung dalam kelompok dan 30 peternak yang tidak tergabung dalam kelompok/individu. Penelitian ini ingin
mengkaji seberapa jauh sistem kandang kelompok dan individu mempengaruhi pendapatan peternak sapi, selain
meneliti juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak kelompok maupun
peternak individu mempunyai tingkat pendapatan yang relatif sama, peternak yang tergabung dalam kelompok
mempunyai keuntungan dari segi biaya karena mereka bisa lebih menghemat, karena mereka menggunakan sistem
iuran untuk pengeluaran oprasional seperti biaya listrik, obat ternak, dokter, vaksin dll. Berdasarkan hasil penelitian,
memang faktor biaya total lah yang mempengaruhi pendapatan peternak secara kelompok maupun individu. Kata
Kunci:Pendapatan, peternak kelompok, peternak individu, variabel terkait

06312116 / BUNGA BHUMINDRA
ANALISIS PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM BUS TRANS JOGJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
2009/2010
Abstrak:

Yogyakarta is one of the big city in Indonesia, famous with its culture and well known as city of education. As a big city,
public transportation is the most appropriate, means that can be used to do many activities. In order to increase public
service especially in intercity land transportation, Yogyakarta government reform the transportation system based by
“buy the service” called as “Trans Jogja” bus. Trans Jogja applied flat fares at IDR 3.000 for single trip, IDR 2.700 for
general regular trip and IDR 2.000 for student single and regular trip. Based on the current fares, government
continuously subsided because the gathered income still cannot fulfill the operational vehicle cost.
Purpose of this research is to know how much fares should be applied so that the operational vehicle cost shall be
covered. This fares influenced some factors, such as sum of passengers, lap per day, bus, operational vehicle cost, and
load factor.
The result of this research shows that operational vehicle cost per year is IDR 467.884.089,4 and income per bus per
year is IDR 371.030.536,8. Based on the calculation of this research, the applied fares should be IDR 4.336 for single trip,
IDR 3.016 for general regular trip and IDR 1.320 for student single and regular trip. If we used the predicted fares,
income will increase up to IDR 60.758.641,1. Feasibility test if we used payback period method, it will have 1,5 years for
result, using net present value method with 15% discount rate resulted IDR 847.317.191,08 of positive value, internal
rate of return method resulted 67% value even though the expected discount rate is 15%. Based on those three method
above new fares should be applied.
Key words: fares, Trans Jogja, operational vehicle cost, payback period, net present value, internal rate of return.
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06312542 / SUSY MAHARANI
ANALISIS PENGARUH BIROKRASI WIRAUSAHA TERHADAP KINERJA DAERAH, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh birokrasi wirausaha terhadap kinerja daerah. Birokrasi
wirausaha terdiri dari kepala daerah dengan latar belakang wirausaha dan kepala daerah dengan latar belakang bukan
wirausaha. Sedangkan kinerja daerah terdiri dari 5 variabel yang terdiri dari: pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), pertubmuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kemiskinan (TK), Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), dan Tingkat Pengangguran (TP).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD, data PDRB
atas harga konstan, data tingkat kemiskinan, data indeks pembangunan manusia, dan data tingkat pengangguran
peemrintah daerah kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik Independent Sample T-test dan uji beda 2 sample
Kolmogorov-Smirnov. Hasil penelitian menunjukkan variabel kewirausahaan birokrasi mempunyai pengaruh yang positif
terhadap pertumbuhan Pendapatan Asil Daerah, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks
Pembangunan Manusia. Dalam hal ini, kepala daerah yang berlatar belakang wirausaha memiliki kinerja yang lebih
tinggi daripada kepala daerah yang berlatar belakang bukan wirausaha yang diukur dari pertumbuhan Pendapatan Asil
Daerah, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran tidak terbukti mempunyai pengaruh kinerja kepala daerah.
Kata kunci : Kewirausahaan, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan, Indeks
Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran

06312171 / NUR FAJAR KUSUMAWATI
ANALISIS PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN SERAPANA APBD TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa likuiditas, leverage, dan serapan APBD terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sampel yang digunakan dalam peneltian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY
dan Jawa Tengah.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan realisasi APBD pemerintahan daerah
kabupaten/kota di DIY dan Jawa Tengah, sedangkan data pertumbuhan ekonomi berasal dari Badan Pusat Statistik
(BPS). Variabel yang digunakan adalah likuiditas, leverage, dan serapan APBD sebagai variabel bebas, sedangkan
pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan serapan APBD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, sedangkan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci: likuiditas, leverage, serapan APBD, pertumbuhan ekonomi.
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04312234 / ANDIKA PERMANA
ANALISIS PERBEDAKAAN KINERJA KEPALA DAERAH BERLATAR BELAKANG WIRAUSAHA DENGAN NON
WIRAUSAHA, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh kepala daerah yang berlatar belakang wirausaha dan non
wirausaha terhadap kinerja daerah. Sedangkan kinerja daerah terdiri dari 4 variabel yang terdiri dari : Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi PAD, data PDRB
atas harga konstan 2000, data Tingkat Kemiskinan, data Indeks Pembangunan Manusia, dan data kepala daerah
pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat, provinsi DIY, provinsi Jawa Tengah dan provinsi Jawa
Timur.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik Independent sample T-Test dan uji two sample
independent Kolmogorov Smirnov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja daerah yang
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan dan Indeks
Pembangunan Manusia. Dalam hal ini kepala daerah yang berlatar belakang wirausaha memiliki kinerja yang lebih tinggi
daripada kepala daerah yang berlatar belakang non wirausaha yang diukur dari Pendapatan Asli Daerah, Produk
Domestik Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.
Kata kunci : Kewirausahaan, PAD (Pendapatan Asli Daerah), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Tingkat
Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia.

04312026 / RIASDI SUTANTYO
ANANLISIS KINERJA KEUANGAN KOTA MAGELANG SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH,
2009/2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang sebelum otonomi
daerah ( periode 1992-2000 ) dan setelah otonomi daerah ( periode 2001-2008 ) jika dilihat dari rasio kemandirian, rasio
aktivitas, dan dan rasio leverage.Data yang digunakan bersumber dari data APBD dan Laporan Keuangan Kota Magelang
sebelum otonomi daerah (1992-2000) dan setelah otonomi daerah (2001-2009).
Hasil penelitian membuktikan bahwa : rasio kemandirian Pemerintah Kota Magelang sebelum dan sesudah otonomi
daerah terdapat perbedaan yang signifikan dan cenderung mengalami penurunan.Terdapat perbedaan secara signifikan
rasio aktivitas pada rasio aktivitas rutin dan belanja pegawai Pemerintah Kota Magelang sebelum dan sesudah otonomi
daerah pada level 10% sedangkan untuk rasio belanja barang dan belanja modal terjadi perbedaan yang signifikan pada
level 5%.Rasio aktivitas belanja barang dan belanja modal Pemerintah Kota Magelang ditinjau dari nilai rata-rata
mengalami penurunan yang diakibatkan anggaran untuk belanja pegawai dan pengeluaran rutin yang mengalami
peningkatan.Tidak terdapat perbedaan yang yang signifikan untuk rasio leverage antara sebelum dan sesudah otonomi
daerah. Hal ini berarti otonomi daerah belum mempengaruhi secara signifikan dalam menentukan kebijakan hutang
Pemerintah Kota Magelang.
Kata kunci : rasio kemandirian, rasio aktivitas meliputi rasio aktivitas rutin, rasio belanja pegawai, rasio belanja barang,
rasio belanja modal (pembangunan), serta rasio leverage
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06312031 / KASYFI AZIZ UTAMA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN LAYANAN
ONLINE SHOPPING DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana minat masyarakat untuk menggunakan layanan online
shopping. Penelitian ini menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM), dengan menambah variabel
kenyamanan penggunaan. Penelitian ini mengambil sampel para masyarakat di kota Yogyakarta yang belum
menggunakan layanan online shopping. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental,
dengan kuesioner yang diolah sebanyak 115 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program smartPLS versi
1.10. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi manfaat terbukti mempengaruhi calon seseorang dalam
menggunakan online shopping, namun tidak terbukti mempengaruhi kemudahan penggunaan komputer. Persepsi
kenyamanan penggunaan tidak terbukti mempengaruhi calon seseorang untuk menggunakan online shopping, namun
terbukti mempengaruhi manfaat. Persepsi kemudahan penggunaan terbukti mempengaruhi persepsi kredibilitas namun
tidak terbukti mempengaruhi manfaat dan penggunaan online shopping.
Sedangkan untuk persepsi kredibilitas tidak terbukti mempengaruhi penggunaan online shopping. Penelitian ini tidak
mendukung teori Technology Acceptance Model (TAM), yang menyatakan bahwa perilaku adopsi teknologi dipengaruhi
oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan.
Key Words: minat, persepsi manfaat, persepsi  kredibilitas, kemudahaan penggunaan komputer, persepsi kenyamanan
dan persepsi kemudahan penggunaan, online shopping.

04312119 / DEDI RIYANTO
LOCUS OF CONTROL SEBAGAI ANTESENDEN HUBUNGAN KINERJ AUDITOR DAN DYSFUNCTION AUDIT
BEHAVIOR (STUDI PD AUDITOR BPK & BUMN DI LINGKUP WILAYAH DAERAH DIY), 2009
Abstrak:

Penelitian ini meneliti pengaruh Kinerja terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit dengan Locus of Control
sebagai anteseden yang terjadi di wilayah DIY. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada BUMN dan
BPK di DIY tahun 2009. Sampel BUMN diambil dari PT. Angkasa Pura I, PT. Pos Indonesia dan PT. Jasa Raharja. Sampel
terdiri dari 62 Auditor
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode non probability dengan purposive sampling dengan
kriteria auditor yang telah bekerja minimal 2 tahun dengan pertimbangan telah memiliki pengalaman audit serta
mampu memberikan penilaian secara objektif. Hasil dari penelitian ini adalah Locus Of Control berpengaruh terhadap
Kinerja  dan Disfungsional Audit Behavior. Dengan Demikian dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa karakteristik
kepribadian auditor mempengaruhi kinerjanya.
Kata kunci; Locus Of Control, Kinerja Auditor, Dysfunctional Audit Behavior
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05312345 / KHAIRUNNAS
PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN TERHADAP PENGANGGURAN
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja BantuanKeuangan Terhadap Pengangguran Dengan
Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada kabupaten/Kota provinsi D.I.Y DanJawa Tengah
Tahun 2003-2007) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhdari variable-variabel penelitian. Variabel yang
digunakan dalam penelitian iniadalah Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan,Pertumbuhan Ekonomisebagai variabel
Intervening dan Pengangguran. Alat uji yang digunakan dalampenelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Pengujian
pertama dilakukanuntuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Belanja Bantuan Keuangan terhadap Pengangguran
dan menunjukkan hasil yang signifikan yang berartiBelanja Modal dan Belanja Bantuan Keuangan mempunyai pengaruh
positifterhadap Pengangguran. Pengujian kedua, dilakukan untuk mengetahuipengaruh Belanja modal, Belanja Bantuan
Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran dimana Pertumbuhan Ekonomi sebagai
varibelIntervening sehingga terdapat pengaruh tidak langsung dalam model penelitian.Hasil yang ditunjukkan adalah
terdapat pengaruh tidak langsung terhadapPengangguran. Kata kunci dalam penerlitian ini adalah: Belanja Modal,
Belanja BantuanKeuangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

02312337 / ANDRIANTO SUBKHI AS
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN(STUDI PADA KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATRA PERIODE 2004-
2008), 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang pengaruh belanja modal  terhadap pendapatan
asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu path
analisis. Penelitian  ini menemukan bahwa Pengaruh  secara langsung antara Belanja modal terhadap Pertumbuhan
ekonomi dengan hasil sebagai berikut belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan
ekonomi  berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap kemiskinan, dan pengangguran.Untuk hubungan secara tidak
langsung ditemukan hasil sebagai berikut: Belanja Modal mempunyai pengaruh positif secara tidak langsung dengan
pertumbuhan ekonomi ditunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung ini melalui variabel PAD.
Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif  terhadap kemiskinan secara tidak  langsung melalui
pengangguran, sedangkan kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran (efek secara langsung).
Hubungan tidak langsung yang terjadi dalam model dapat mengindikasikan bahwa pengaruh antara Belanja Modal
terhadap pertumbuhan ekonomi  secara tidak langsung  adalah pengaruh positif sehingga pertambahan akan
berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam hubungan tidak langsung
Katakunci: Pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan.
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04312487 / DIDIN SETYAWAN
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN, 2010
Abstrak:

Belanja Modal Adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya  menambah aset
tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah
pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan
kapasitas dan kualitas aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan
ekonomi, pengangguran dan kemiskinan pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada
tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Badan
Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi realisasi APBD, pertumbuhan ekonomi yang di proksi dengan nilai
Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita  ( PDRB ) , jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan
seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Uji t dimaksudkan untuk mengetahui
apakah variabel independen secara masing-masung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen,
dengan tingkat signifikansi 0,05. Pengujian Ketepatan Perkiraan Model bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau
keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan
determinasi  ( adjusted Rsquare )  dengan nilai adjusted R-square berkisar antara -1 hingga 1. Hasil analisa yang
diperoleh membuktikan bahwa variabel yang mempengaruhi belaja modal  ( APBD ) memiliki pengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi ( PDRB ) , pengangguran dan kemiskinan.
Kata kunci : Belanja modal, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan.

05312429 / YUNEDRI AGUSTA
PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, PENDAPTAN ASLI DAERAH TERHADAP
PERTUMBUAHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN(STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2003-2007), 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Belanja bantuan keuangan, pendaptan asli daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Studi Kasus Pada kabupaten/Kota provinsi Riau Tahun 2003-2007)” yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variable-variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan, dan pendapatan asli daerah sebagai variabel bebas, Pertumbuhan
Ekonomi sebagai variabel Intervening dan kemiskinan sebagai variable terikat. Alat uji yang digunakan dalam penelitian
ini adalah path analisys. Pengujian pertama dilakukan untuk menguji pengaruh belanja modal, belanja bantuan
keuangan, pendapatan  asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi hasilnya adalah belanja modal, belanja bantuan
keuangan, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian kedua adalah
pengujian hubungan langsung dan tidak langsung antara belanja modal, belanja bantuan keuangan, dan pendapatan
asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan hasilnya belanja modal, belanja bantuan keuangan,
pendapatan asli daerah berpengaruh langsung pada pertumbuhan  ekonomi dan berpengaruh tidak langsung pada
kemiskinan.
Kata kunci: Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan, pendapatan asli daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan
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06312281 / VERA MUSTIKAWATI
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PADA KABUPATEN DAN KOTA PROPINSI DI JAWA TENGAH-DIY, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio kemandirian
dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se propinsi Jawa Tengah dan  DIY.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu metode penelitian yang digunakan untuk
mengumpulkan informasi dari sumber data, yang dilakukan secara menyeluruh, sehingga seluruh populasi dijadikan
sampel. Dalam penelitian ini terdiri Kabupaten/Kota yang yang berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota dari tahun 2006-
2007. Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa rasio Likuiditas, leverage dan kemandirin berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Pertumbuhan ekonomi di kabupaten / kota  Se Jateng - DIY. Hal ini  semakin besar likuiditas keuangan daerah,
leverage yang digunakan dan tingkat kemandirian daerah mampu memberikan dampak positif terhadap Pertumbuhan
ekonomi. Sedangkan untuk rasio aktivitas dan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti besar kecilnya rasio aktivitas dan belanja modal di kabupaten dan kota se
propinsi Jawa Tengah dan DIY tidak mempengaruhi besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonominya.
Kata kunci: Rasio Likuiditas, Akitvitas, Leverage, Kemandirian, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

06312386 / RAHENDRA KUNMAHARWAN
PENGARUH KONFLIK PERAN, PENGUASA TEKNOLOGI KOMPUTER, DAN NILAI-NILAI BUDAYA
PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA AUDITOR INSPEKTOR PEMPROV. DIY, 2009/2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-fektor Konflik Peran, Penguasaan Teknologi
Komputer dan Nilai-nilai Budaya Pemerintahan terhadap Efektivitas Kerja Auditor di lingkungan Inspektorat Propinsi
DIY. Populasi penelitian adalah auditor fungsional di lingkungan Inspektorat Propinsi DIY. Instrumen yang digunakan
untuk mengumpulkan data penelitian adalah kuisioner. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda / multiple
regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan antar variabel penelitian yang digunakan.
Hasil penelitian menunjukan veriabel konflik peran dan nilai-nilai budaya pemerintahan adalah signifikan terhadap
efektivitas kerja auditor. Sementara veriabel penguasaan teknologi komputer tingkat signifikansinya lebih rendah dari
kedua variabel diatas. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil perhitungan koefisien regresi, untuk konflik peran
0,202, nilai-nilai budaya pemerintahan sebesar 0,742, sedangkan untuk variabel penguasaan teknologi komputer tidak
signifikan karena hanya menunjukan hasil perhitungan koefisien regresi sebesar 0,073. Koefisien regresi yang tidak
signifikan ini diperkuat oleh hasil nilai thitung = 0,849, yang memiliki makna, bahwa penguasaan teknologi informasi
tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap efektivitas kerja auditor.

04312013 / DHANAR SEPTI SETYANI
PENGARUH LIKUIDITAS KEUANGAN DAERAH & SERAPAN APBD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI PD KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI DIY DAN JATENG PERIODE 2006-2007, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Likuiditas Keuangan Daerah dan Serapan APBD
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sampel yang digunakan adalah realisasi anggaran Pendapatan dan belanja
pemerintah daerah propinsi DIY yang terdiri dari 5 kabupaten/kota yaitu Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul,
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Kota Yogyakarta dan propinsi Jawa Tengah yang Terdiri dari 30 kabupaten/kota yaitu kabupaten Banjarnegara,
Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Cilacap, Demak, Jepara, Karanganyar, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri,
Wonosobo, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal. Alat yang digunakan adalah
regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Likuiditas Keuangan Daerah dan SILPA baik secara
terpisah maupun serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.   Kata kunci: Likuidita
Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), SILPA dan Pertumbuhan Ekonomi.

05312525 / KHUSNUL KHOTIMAH
PENGARUH LIKUIDITAS KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT SERAPAN ANGGARAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA PERIODE 2005-2006), 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk  pengaruh  likuiditas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh
tingkat serapan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se Indonesa.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling  yaitu metode penelitian yang
digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber data,  yang dilakukan secara acak sederhana. Sampel penelitian
ini terdiri Kabupaten/Kota yang yang berjumlah 41 kabupaten dan 17 kota dari  tahun 2005-2006. Untuk menguji
hipotesis yang diajukan digunakan Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa  bahwa  1)  Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Likuiditas keuangan
daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi  di kabupaten  / kota  Se Indonesia. Hal ini  memberikan arti besar kecilnya
Likuiditas keuangan daerah mampu memberikan dampak positif terhadap  Pertumbuhan ekonomi. 2).  terdapat
pengaruh secara  positif  dan signifikan  SiLPA  terhadap  Pertumbuhan ekonomi  di kabupaten / kota   Se Indonesia. Hal
ini memberikan arti besar kecilnya SiLPA mampu memberikan dampak positif terhadap Pertumbuhan ekonomi
Kata kumci: Likuiditas Keuangan Daerah, Tingkat Serapan Anggaran Dan Pertumbuhan Ekonomi

05312225 / AJI WICAKSONO
PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI
PADA KABUPATEN, KOTA DI PROV. DIY DAN JATENG PERIODE 2006-2007), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Leverage terhadap pertumbuhan
ekonomi  di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan DIY. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
metode random sampling yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber data,
yang dilakukan secara acak sederhana. Sampel penelitian ini terdiri Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY yang yang
berjumlah 32 kabupaten dan kota dari tahun 2006-2007. Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan Analisis
Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 1) Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat Likuiditas maka Pertumbuhan ekonomi akan
meningkat. 2) Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti semakin tinggi
Solvabilitas maka Pertumbuhan ekonomi menurun. 3) Leverage berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan ekonomi.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Leverage maka Pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.
Kata kunci: Likuiditas, Solvabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Ekonomi
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06312475 / WAHID NUR RAHMAN F
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH DENGAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KOMITMEN ORGANISASI, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap
hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
instansi-instansi yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Data penelitian ini
berupa kuesioner yang diberikan kepada  pejabat setingkat kepala, kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala
subbagian/subbidang/seksi dan staf dari  badan, dinas dan kantor pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu Senjangan Anggaran, sedangkan variabel independennya yaitu
Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Ketidakpastian Lingkungan, interaksi  antara Partisipasi Anggaran dengan
Ketidakpastian Lingkungan, dan interaksi antara Partisipasi Anggaran dengan Komitmen Organisasi. Metode
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji Hipotesis melalui uji signifikansi regresi secara
parsial (uji t), dan Uji Asumsi Klasik. Hasil dari penelitian ini yaitu terbukti bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh
negatif signifikan terhadap Senjangan Anggaran, demikian juga dengan  interaksi antara variabel Partisipasi Anggaran
dengan Komitmen Organisasi dan interaksi antara variabel Partisipasi Anggaran dengan Ketidakpastian Lingkungan
memperkuat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti terdapat pengaruh
pengaruh yang signifikan secara negatif partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran yang dimoderasi oleh
variable ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi.
Kata kunci :  partisipasi anggaran, senjangan anggaran, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi.

06312539 / TAUFIQ ALAM ABRIAN
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN THD KINERJA MANAJERIAL DG KOMITMEN ORGANISASIDAN GAYA
KEPEMIMPINAN SBG VARIABEL MODERASI, 2010
Abstrak:

Studi ini meneliti pengaruh komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi
anggaran dan kinerja manajerial. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan bukti empiris tentang (a) hubungan dan
pengaruh posistif dan signifikan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial; (b) komitmen organisasi dapat
menjadi moderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial; dan (c) gaya kepemimpinan dapat
menjadi moderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.
Responden penelitian ini pimpinan (manajer) kantor cabang  Asuransi Kerugian di  Semarang,dengan 50 kantor cabang.
Dari 100 kuesioner yang disampaikan, diterima kembali dan diisi lengkap  sebanyak 42 kuesioner.
Pengumpulan data dengan daftar pertanyaan yang diadopsi dari peneliti terdahulu. Data yang dikumpulkan diolah
dengan menggunakan  moderating regression analysis  (MRA) dan regresi interaksi antarvariabel. Hasil penelitian
adalah (1) pengaruh antara kinerja manajerial dan partisipasi anggaran adalah tidak signifikan, (2) pengaruh komitmen
organisasi terhadap hubungan kinerja manajerial  dan partisipasi anggaran adalah  tidak signifikan, dan (3) pengaruh
gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipiasi anggaran dan kinerja manajerial adalah tidak signifikan.
Kata kunci :  komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, partisipasi anggaran, dan kinerja manajerial.
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06312388 / M WAHYU RIANSAH TRISTIANTO
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, INFORMASI ASIMETRIS, BUDGET EMPHASIS, DAN KOMITMEN
ORGANISASI TERHADAP BUDGETARY SLACK., 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini menjelaskan pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetris, budget emphasis dan komitmen
organisasi terhadap timbulnya budgetatry Slack pada PT. Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional III-2 Tanjung karang,
Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empirik, yang mendukung dugaan bahwa partisipasi
anggaran, informasi asimetris, budget emphasis dan komitmen organisasi akan menyebabkan peluang untuk
menciptakan budgetary slack.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetris, budget
emphasis dan komitmen organisasi terhadap timbulnya Budgetary slack di PT. Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional
III-2 Tanjung karang, Bandar Lampung? Penelitian ini mengambil sampel para pegawai yang bertugas ataupun yang
pernah  berkecimpung di dalam proses penyusunan anggaran PT. Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional III-2 Tanjung
karang Bandar Lampung, yang kemudian perhitungan data tersebut menggunakan Smart PLS.
Dari empat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan budget emphasis tidak terbukti mempengaruhi budgetary slack.
Artinya apabila partisipasi anggaran dan budget emphasis tersebut terdapat di dalam perusahaan dalam kuantitas yang
besar, maka tidak akan berpengaruh terhadap munculnya budgetary slack di dalam perusahaan terrsebut.
Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetris, Budget Emphasis, Komitmen Organisasi dan Budgetatry Slack

04312242 / YENNY AUSTRIYANI
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
KEMISKINAN PADA KABUPATEN /KOTA DI DIY DAN JATENG, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah
(BD), Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder
dari 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY dan 35 kabupaten/kota di Provinsi JATENG selama 5 tahun dari 2003 sampai
dengan tahun 2007. Data-data tersebut diperoleh dari realisasi anggaran dan belanja pemerintah daerah
kabupaten/kota di DIY dan JATENG melalui publikasi resmi lembaga pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi
DIY. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PAD, BD dan
Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota di DIY dan
JATENG.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD), Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan.

06312156 / ARBI PERMANA NUGRAHA
PENGARUH PERSONAL BACKGROUND, POLITICAL BACKGROUND, DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH(STUDI KASUS DI DPRD
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), 2010 ;
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris apakah personal background, political background, dan
pengetahuan Dewan mengenai anggaran berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Penelitian ini mengambil sampel anggota Dewan komisi B (bidang ekonomi dan keuangan) dan anggota badan anggaran
di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran
kuisioner. Dari 36 kuisioner yang disebar, hanya 33 kuisioner yang dapat diolah.



PERPUSTAKAAN FEUII

86

ABSTRAK TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2010

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan analisis
Manova untuk membuktikan hipotesis satu dan dua, sedangkan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk
membuktikan hipotesis ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan personal background
ditinjau tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan jabatan di Dewan terhadap peran DPRD dalam pengawasan
keuangan daerah. Hasil uji juga menunjukkan terdapat pengaruh signifikan political background ditinjau pengalaman
politik, pengalaman di DPRD dan jabatan di partai politik terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Kata kunci: Personal Background, Political Background, Peran DPRD dan Pengawasan Keuangan Daerah

05312227 / AULIA KUSUMANINGTYAS
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA ALOKASI UMUM,DANA
ALOKASI KHUSUS,DAN SURPLUS/DEFISIT TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA, 2009
Abstrak:

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, Surplus Defisit terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia, sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah Kabupaten dan kota di Indonesia dengan total 270 Kabupaten/Kota. Alat analisis yang dipergunakan adalah uji
regresi linear berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji t dan uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, sedangkan Surplus Defisit tidak mempunyai pengaruh signifikan
terhadap Anggaran Belanja Modal.
Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Surplus Defisit,
Belanja Modal.

06312083 / IKA NOVIANTI
PENGARUH PRINSIP TRANSPARANSI DAN PRINSIP AKUNTABILITAS TERHADAP PENINGKATAN KINERJA
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip Transparansi  dan Akuntabilitas  terhadap    peningkatan
Kinerja Badan Pengelola Zakat.  Populasi  penelitian ini adalah seluruh pengurus BAZDA di Indonesia dan sampelnya
diambil secara purposive sampling yaitu pada BAZDA Kota Yogyakarta. Sumber data yang digunakan  berupa kuesioner
yang diisi oleh pengurus BAZDA dan berupa data laporan   keuangan dari   organisasi  sampel yang diberikan langsung
kepada peneliti.
Analisis  data dilengkapi dengan uji  validitas dan reabilitas, uji asumsi  klasik  yang terdiri dari  uji  normalitas,  uji
multikolinearitas  dan uji heteroskedastisitas;  dan uji hipotesis ( koefisien determinasi, uji F dan uji t) dengan bantuan
program SPSS 16.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1)  Prinsip transparansi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap  peningkatan
kinerja  (2) Prinsip  akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja.
Kata kunci:  Good Corporate Govenarance  (GCG),  Transparansi dan  akuntabilitas terhadap kinerja.
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05312499 / DWI W ADETIKASARI
PENGARUH TINGKAT SERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, 2010
Abstrak:

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah
daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk
penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi adalah tingkat serapan anggaran. Tingkat serapan anggaran dalam penelitian ini diukur dengan
Sisa Lebih/Kurang dari Pembiayaan Anggaran. SiLPA/SiKPA dihitung dari nilai Surplus/Defisit ditambah dengan pos
Pembiayaan Neto.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari SiLPA/SiKPA dan Surplus/Defisit terhadap Pertumbuhan
Ekonomi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda.  Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta dan
dari Departemen Keuangan. Sampel dalam penelitian ini  terdiri dari 5 Propinsi yaitu Propinsi Banten, Propinsi Jawa
Barat,  Propinsi Jawa Tengah, DIY, Propinsi Jawa Timur, dan 109 Kabupaten/Kota
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA/SiKPA dan Surplus/Defisit anggaran berpengaruh posif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.
Kata Kunci: SiLPA/SiKPA, Surplus/Defisit, Pertumbuhan Ekonomi

03312279 / RIKA PURWATI
PENGINVESTIGASIAN AUDIT EXPECTATION GAP PADA SEKTOR PUBLIK, 2010 ;
Abstrak:

This study aims to investigate the existence of audit expectation gap on public sector  empirically. Three variables being
tested are reporting, accountability, and auditing concepts  that consist  of  auditor  independence,  auditor
competence,  unqualified opinion and performance audit. This research uses samples from 70 respondents that consist
of 21 auditors BPK, 14 parliament members, 28 local government employees and 7 citizens of DIY. The data collection
utilizes survey method and the analysis method is One-Way ANOVA. This research suggest that there are difference
perceived between auditors (BPK)  and the user of local government financial statement statistically significant.  This
research shows the existence of audit expectation gap in public sector.
Keywords : Audit  Expectation Gap, Reporting,  Accountability,  Auditing Concepts, Auditors BPK,  The User of Local
Government Financial Statements,  DIY.

06312173 / ANDRE FERDYAN
PERBEDAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN INVESTASI SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN SLEMAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi sebelum dan
sesudah diberlakukannya otonomi daerah di kabupaten Sleman dengan menggunakan Paired sample T-Test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penanaman Modal Asing (PMA) signifikan
setelah diberlakukannya otonomi daerah. Namun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak signifikan setelah
diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Sleman.
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04312122 / ARI SUSANTO
PERSEPSI EKSEKUTIF, LSM DAN PERS TERHADAP KINERJA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN KOTA YOGYAKARTA), 2009
Abstrak:

Penelitian ini meneliti tentang persepsi Eksekutif, Lsm dan Pers terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan
daerah. Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan DPRD melalui  tahap  perencanaan, tahap  pelaksanaan  dan
tahap pertanggungjawaban. Penelitian  ini mengambil sampel Eksekutif, LSM dan Pers di lingkungan Kota Yogyakarta,
dengan  menggunakan  kuesioner, kemudian dianalisis dengan uji beda Z-Test. Hipotesa yang muncul adalah apakah
terdapat perbedaan yang signifikan  antara  persepsi  Eksekutif, LSM dan  Pers  terhadap kinerja DPRD dalam
pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian menunjukan bahwa  terdapat  perbedaan  antara  persepsi  Eksekutif,
LSM dan  Pers  terhadap kinerja DPRD dalam  pengawasan  keuangan  daerah.  Pihak  Eksekutif  menilai lebih  tinggi
dibanding  pihak LSM dan  Pers  terhadap  kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Kata Kunci:  Persepsi, Eksekutif, Lsm, Pers, Kinerja DPRD Pengawasan Keuangan Daerah.

04312348 / FARIZA ANNASIR
TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH DALAM PERASNNYA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI, 2009
Abstrak:

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tugas  pokok  dan  fungsi inspektorat  daerah  dalam  peranannya
mewujudkan  akuntabilitas  publik pemerintah kabupaten Boyolali . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data  pimer  dan  data  sekunder,  data  primer  diperoleh  secara  langsung  dari responden  baik  yang  dilakukan
melalui  observasi maupun wawancara  dan  data sekunder  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  atau  catatan  yang
didapat  dari inspektorat kabupaten Boyolali.
Hasil  penelitan  menunjukkan  bahwa  inspektorat  mempunyai  tugas  dan fungsi dalam mewujudkan akuntabilitas
publik di Boyolali, yaitu berperan dalam mereview  laporan keuangan, pembimbingan dan konsultasi Sistem
Pengendalian Intern  (SPI),  dan  mereview  kinerja  dalam  rangka  meyakinkan  keandalan informasi  yang  disajikan
sebelum  disampaikan  oleh  Bupati  kepada  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
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MARFUAH,	DRA,	M.SI,	AK
06312536 / SITI CHASANAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor -faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun
2006, 2007, dan 2008. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi logistik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan khususnya pada perusahaan manufaktur adalah likuiditas, kepemilikan publik, opini auditor, dan
extraordinary item. Sedangkan untuk variabel profitabilitas, leverage keuangan, ukuran perusahaan, reputasi KAP, umur
perusahaan, dan solvabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan.

02312272 / GANDHUNG PRIHATMOJO
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA AKUNTANSI DAN REAKSI PASAR PADA PERUSAHAAN PROSPEKTOR
DAN DEFENDER (PADA PERIODE 2004 SAMPAI DENGAN 2008), 2010
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil dari pengujian empiris perbedaaan dari ukuran kinerja akuntansi yang dimplikasi
pada startegi prospektor dan defender, serta menguji perbedaaan reaksi pasar antara  kedua strategi organisasional
tersebut. Variabel yang digunakan oleh strategi organisasional adalah pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan
penjualan, dividen pay out, dan return on investment. Life cycle theory digunakan untuk menganalisa perbedaan dari
kinerja akuntansi. Empat proksi yang digunakan untuk menentukan perusahaan tersebut termasuk ke dalam prospektor
atau defender, empat proksi tersebut adalah jumlah karyawan dibagi total penjualan (KARPEN), price to book value
(PBV),  capital expenditure dibagi dengan total asset (CETA), dan capital expenditure dikurangi dengan capital
expenditure dibagi dengan nilai pasar equity (CEMVE). Nilai keempat proksi ini kemudian dianalisis dengan common
factor analysis. Berdasarkan hasil dari common factor analysis didapat 45 perusahaan dikategorikan ke dalam tipologi
prospektor dan 45 perusahaan lainnya dikategorikan ke dalam tipologi defender dari 135 perusahaan manufaktur yang
ada di BEI.
Hasil secara empiris memperlihatkan bahwa rata-rata pertumbuhan laba, pertumbuhan penjualan, dan ROI, dari
perusahaan yang bertipologi prospektor adalah lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan laba, pertumbuhan
penjualan, dan ROI, dari perusahaan yang bertipologi defender (signifikan pada level 0.05). Sedangkan dividen pay out
dan reaksi pasar tidak terdapat pengaruh yang signifikan meskipun rata-rata dividen pay out perusahaan tiologi
prospektor lebih kecil daripada yang bertipologi defender
Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat analisis Mann-Whitney U test, digunakan untuk mengetahui beda
antara pengukuran kinerja akuntansi yang terimplikasi oleh strategi organisasional dengan return saham. Hasil
pengujian Mann-Whitney U test didapat hasil bahwa pada koefisien rata-rata pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan
penjualan, dividen pay out dan return on investment terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan prospektor
dengan devender pada level 0,05, untuk reaksi pasar tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara perusahaan
prospektor dengan perusahaan devender.
Key words:  prospector and defender, common factor analysis, pertumbuhan pendapatan and pertumbuhan penjualan,
dividend pay out, ROI, life cycle theory, reaksi pasar
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06312287 / RAMLI MIRNAWAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT PADA PERUSAHAAN YANG
TERDATAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor terhadap koefisien respon laba sebagai bukti
empiris Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor tersebut, Persistensi laba, struktur modal, resiko sistematis (beta),
kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, dan kualitas auditor. Penelitian ini mencoba menerapkan beberapa teori
yang pada penelitian sebelumnya menyimpulkan pasar modal Indonesia. Hal ini terkait-penelitian untuk beberapa
faktor. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa begitu banyak faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi
akuntansi oleh investor untuk keputusan mereka, dan itu tergantung pada karakteristik khusus
dari perusahaan.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia dari 2005 - 2008 dan sampel
diambil dengan metode purposive sampling, yaitu mengambil sampel dengan beberapa kriteria. Selanjutnya data diuji
dengan regresi linier untuk mendapatkan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persistensi laba, kesempatan bertumbuh, dan kualitas auditor berpengaruh positif
terhadap koefisien respons laba sedangkan resiko sistematis (beta), struktur modal tidak berpengaruh negatif secara
signifikan serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap koefisien respon laba. Kata kunci:
koefisien respon laba, ukuran perusahaan, risiko sistematik, struktur modal, kesempatan bertumbuh, kualitas auditor,
persistensi laba.

06312012 / WITE LISTINA LEDY S
PENGARUH BUDGETING GOAL CHARACTERISTICS DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAHAN DAERAH DI KAB.MUBA, 2010 ;
Abstrak:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun harus pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun
anggaran.
Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisa pengaruh budgetary goal characteristics terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah dengan komitmen organsiasi sebagai variabel moderating.Sampel dalam penelitian ini adalah
manajer middle dan lower level  dari  pemerintah daerah, yaitu pejabat setingkat kepala bagian/bidang dan kepala
subbagian/subbidang dari badan dan dinas di Kabupaten Musi Banyuasin , dengan jumlah 42 responden.
Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emile Setia Darma (2004) yang menemukan
pengaruh negatif dari variabel moderating dan dengan nilai t hitung < t. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen
organisasi tidak dapat digunakan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara budgetary goal characteristics
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian yang diperoleh dari kabupaten Musi Banyuasin
dimungkinkan sama atau dapat berbeda dengan penelitian di daerah atau organisasi lainnya.  Kata kunci :  budgetary
goal characteristics, komitmen organisasi, dan kinerja tabel aparat pemerintah daerah
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06312499 / ANTONIUS NELSON
PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL DENGAN SELF ESTEEM DAN SELF
EFFICACY SEBAGAI VARIABEL INVENING, 2010
Abstrak:

Telah banyak penelitian akuntansi yang mencoba untuk meneliti pengaruh kepuasan kerja dan kinerja individual.
Beberapa peneliti menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepuasan kerja dan kinerja individual,
tetapi bebearapa peneliti menyatakan bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja individual belumlah jelas,
seperti yang dinyatakan oleh T. Hani Handoko (1987) dalam bukunya, bahwa banyak kasus yang menjelaskan bahwa
terdapat ketidakjelasan hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja individu. Belum jelasnya hubungan ini
membuat peneliti tertarik untuk meneliti hubungan tersebut dengan menggunakan self steem dan self efficacy sebagai
variabel intervening.
Penelitian mengenai “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Individual Dengan Self Esteem dan Self Efficacy
Sebagai Variabel Intervening” ini dilaksanakan dengan melakukan studi pada Perusahaan Margaria Group yang berpusat
di wilayah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada responden. Uji analisis yang digunakan adalah uji parsial dan untuk melihat apakah self esteem dan
self efficacy dapat digunakan sebagai variabel intervening digunakan analysis path.  Hasil penelitian secara parsial
menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja
individual. variabel self esteem dan self efficacy dapat digunakan sebagai variabel intervening antara kepuasan kerja
dan kinerja individual.  Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel lain yang dapat
mempengaruhi kinerja individual.  Kata kunci: Kepuasan kerja, self esteem, self efficacy, dan kinerja individual.



MUQODIM,	DRS.,	MBA,	AK
06312572 / ERVIANA PUSPITASARI
ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMANYA PENYELESAIAN AUDIT(AUDIT DELAY)
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  beberapa  faktor yang mempengaruhi  lamanya  penyelesaian  audit (audit
delay). Faktor- faktor yang diteliti adalah  ukuran perusahaan,  tingkat  profitabilitas,  tingkat  solvabilitas, jenis
pendapat akuntan publik, laba atau rugi perusahaan,  umur perusahaan, dan  komite audit. Objek penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun  2007, 2008, dan  2009.  Pemilihan sampel menggunakan
metode purposive sampling.  Dari hasil pengolahan Regresi Berganda diketahui bahwa koefisien determinasi R square =
0,125. Artinya seluruh  variabel independen (ukuran perusahaan,  tingkat  profitabilitas,  tingkat solvabilitas,  jenis
pendapat akuntan publik, laba atau rugi perusahaan,  umur perusahaan, dan komite audit) hanya mampu menjelaskan
variasi dari variabel dependen (audit delay) adalah sebesar 12,5%. Hasil dari penelitian ini  dapat membantu profesi
akuntan publik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor
dominan yang dapat mempengaruhi audit delay.
Kata kunci : Ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat solvabilitas, jenis pendapat akuntan publik, laba atau rugi
perusahaan, umur perusahaan, komite audit, audit delay.
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05312242 / IRA IRIANY
ANALISIS FAKTOR PENENTU STRUKTUR MODAL (STUDI EMPIRIS PADA EMITEN SYARIAH DI BEI TAHUN
2005-2008), 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh dari risiko bisnis, struktur aktiva,
profitabilitas, ukuran perusahaan likuiditas dan kepemilikan institusional terhadap struktur modal. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah emiten syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2005-2008.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi laporan keuangan dalam Indonesian Capital Market
Directory, yang tersedia di Pojok BEI UII. Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis
analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama- sama risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, ukuran
perusahaan, likuiditas dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal pada
perusahaan berbasis syariah di BEI.  Dan secara parsial, variabel struktur aktiva dan ukuran perusahaan berpengaruh
positif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap
struktur modal. Sementara untuk variabel risiko bisnis dan likuiditas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan
terhadap struktur modal. Sedangkan untuk variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan
terhadap struktur modal.
Kata kunci:  struktur modal, risiko bisnis, struktur aktiva, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan kepemilikan
institusional.

06312517 / MUHARROMADILUMROH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Penel itian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi deviden payout ratio pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2008 dengan sampel yang digunakan sebanyak 115
perusahaan yang membagikan deviden . Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis linear berganda dan uji
asumsi klasik untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas.
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deviden Payout Ratio, sedangkan variabel bebas yang
digunakan antara lain Cash Position, Debt To Equity Ratio, Profitability, Growth, dan Ukuran Perusahaan . Berdasarkan
penelitian yang dilakukan secara analisis deskriptif selama 3 tahun tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh
signifikan terhadap pembagian deviden payout ratio.
Kata kunci  : Cash Position, Debt To Equity Ratio, Profitability, Growth, Ukuran Perusahaan, Deviden Payout Ratio.

06312310 / ACHMAD SUFI FADHLI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Variabel yang diteliti
adalah faktor yang berasal dari internal perusahaan berupa rasio keuangan yang meliputi : Profitabilitas, Likuiditas, dan
Leverage; serta variabel yang berasal dari eksternal perusahaan berupa variabel ekonomi makro ekonomi yang meliputi:
tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat kurs valuta asing.
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Model penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 12
perusahaan diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory dengan menggunakan metode purposive sampling.
Periode yang diteliti adalah tahun 2006 sampai dengan 2008. Analisis regresi dilakukan setelah data penelitian terbebas
dari gejalagejala asumsi klasik yaitu multikolinearitas dan heteroskedastisitas.
Hasil penelitian membuktikan bahwa dari keenam variabel yang diteliti, yaitu : profitabilitas, likuiditas, leverage, inflasi,
suku bunga, dan kurs valuta asing, hanya likuiditas yang secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan dividen. Variabel lainnya, yaitu : profitabilitas, leverage, suku bunga, dan kurs valuta asing terbukti tidak
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan inflasi harus dikeluarkan dari variabel penelitian karena
terjadi multikolinearitas.
Kata kunci : faktor-faktor kebijakan dividen, dividend payout ratio.

06312066 / DWI SETYO ANDHANI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN UTANG PERUSAHAAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  insider ownership, institutional ownership, shareholder
dispersion, free cash flow, investment opportunity set, dividend payout ratio, firm size dan assets structure  terhadap
kebijakan utang. Faktor- faktor yang diteliti adalah  insider ownership, institutional ownership, shareholder dispersion,
free cash flow, investment opportunity set, dividend payout ratio, firm size dan assets structure. Objek penelitian ini
adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 serta masuk dalam kriteria
perusahaan manufaktur. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)  Insider ownership berpengaruh  positif  secara tidak signifikan terhadap
kebijakan utang. (2) Institutional ownership  berpengaruh  negatif  secara tidak signifikan terhadap return saham. (3)
Shareholder dispersion  berpengaruh  positif  secara signifikan terhadap  kebijakan utang. (4)  Free cash flow
berpengaruh  negatif  secara tidak signifikan terhadap kebijakan utang. (5) Investment opportunity set berpengaruh
negatif  secara tidak signifikan terhadap  kebijakan utang.  (6)Devidend  payout ratio berpengaruh negatif secara
signifikan  kebijakan utang. (7)Firm size berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap  kebijakan utang. (8)Assets
structure berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kebijakan utang.
Kata kunci :  kebijakan utang, insider ownership, institutional ownership, shareholder dispersion, free cash flow,
investment opportunity set, dividend payout ratio, firm size, assets structure.

05312213 / DANANG SASONO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN PENGGUNA MOBILE BANKING DI
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Pengguna Mobile Banking di
yogyakarta” yang bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor apa saja yang menentukan para nasabah bank dalam
memberikan kepercayaannya dalam penggunaan mobile banking.  Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank
yang telah menggunakan mobile banking. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari
seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 200 dapat kembali dan diolah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program SPSS versi 16.0. Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti yaitu social
bond dan technology advancement. Hipotesis yang terbukti tersebut menunjukkan bahwa share value, social bond,
opportunistic behaviour control secara parsial mempengaruhi kepercayaan pengguna mobile banking di yogyakarta.
Kata Kunci: Kepercayaan/Trust, Mobile banking, share value,communication. Oportunistic beheviour control, social

bond, technology advancement.
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06312126 / ANDRI ZHALIANSYAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN, 2009/2010 ;
Abstrak:

-

05312195 / NOVITA MAYASARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pendapatan yang dominan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga
hasil dari PKB mampu menopang pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil obyek
penelitian berupa data-data dari kantor SAMSAT, kantor Pemerintah Proponsi Yogyakarta, dan salah satu SPBU di
Yogyakarta.
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor. SK Gubernur, Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, dan Harga BBM adalah beberapa faktor yang
diteliti dan kemudian dianalisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap
penerimaan PKB.
Dari hasil pengolahan data maka dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa SK Gubernur dan Jumlah Penduduk
berpengaruh tetapi tidak signifikan, sedangkan untuk Jumlah Kendaraan Bermotor dan Harga BBM berpengaruh dan
signifikan.

05312497 / VINI VERA ANGELIA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
DI BEI, 2010
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 (melalui transaksi). Tindakan perataan laba dianggap sebagai tindakan yang umum dilakukan oleh manajemen untuk
mencapai maksud-maksud tertentu. Namun demikian praktik ini telah dikritik oleh banyak pihak karena dapat
menyebabkan disclosure dalam laporan keuangan menjadi tidak memadai. Akibat selanjutnya, laporan keuangan tidak
lagi mencerminkan keadaan sebenarnya mengenai hal-hal yang terjadi di perusahaan yang seharusnya perlu diketahui
oleh pemakai laporan keuangan.
Penelitian ini dibuat untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba yaitu besaran perusahaan,
profitabilitas dan leverage operasi. Pemisahan antara perusahaan yang melakukan perataan laba dan yang tidak
melakukan dengan menggunakan Index Eckel terhadap laba operasi untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Jakarta. Sample penelitian berjumlah 51 perusahaan dengan sub sampel sebanyak 146 laporan keuangan.
Pengamatan dilakukan selama lima tahun, yaitu 20003 2004, 2005, 2006, 2007. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi
praktik perataan laba terangkum dalam bentuk hipotesis null. Analisis statistik yang digunakan terdiri dari (1) Pengujian
univariate, untuk mengetahui siginifikan tidaknya perbedaan antara perusahaan perata dan bukan perata, (2) Pengujian
multivariate, dengan menggunakan logistic regression untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
perataan laba. Hasil perhitungan dengan Index Eckel menunjukkan bahwa sebanyak 27 perusahaan yang melakukan
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praktik perataan laba. Sedangkan dari hasil analisis regresi logistic secara terpisah terhadap ketiga variable independen
yang diduga berpengaruh pada praktik perataan laba ternyata hanya profitabilitas yang terbukti berpengaruh. Dengan
demikian dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa besaran perusahaan dan leverage operasi tidak
berpengaruh pada praktik perataan laba, hanya profitabilitas  yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan
tindakan tersebut.

06312135 / ANAHITA WIDYASARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Perataan laba merupakan fenomena yang umum dan sering kali dilakukan oleh perusahaan. Perataan laba yang
dilakukan oleh manajemen dipengaruhi faktor-faktor dalam laporan keuangan.  Tujuan  penelitian ini adalah  untuk
membuktikan  perataan laba dipengaruhi  ukuran perusahaan, debt to equity, Return on Asset (ROA), Return on Equity
(ROE), net profit margin, dan devidend payout ratio pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Populasi  dalam  penelitian ini adalah perusahaan  perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  dari tahun 2004-
2008. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan metode purposive sampling,  jumlah sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah  14  perusahaan. Metode analisis data menggunakan uji t  dan regresi berganda.
Berdasarkan hasil analisis data maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  size  tidak berpengaruh signifikan
terhadap praktik perataan laba, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar  0,790  ( p  value> 0,05),
Debt to equity  tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi  sebesar
0,269,  ROA  tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar
0,663, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar
0,548, dan  NPM  tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar
0,513.  Dari  hasil analisis menunjukkan bahwa  devidend  berpengaruh signifikan terhadap perataan laba, hal ini
ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,026 ( p value< 0,05).

06312121 / HIDAYATI ROSYIDA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DAN JASA YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik perataan laba, yaitu
winner/losser stocks, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage dan devidend payout ratio, dengan perusahaan
manufaktur dan jasa yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian yang diseleksi dengan metode purposive judgement
sampling sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 95 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah
analisis regresi logistik karena variabel dependen pada penelitian ini merupakan variabel dummy dan variabel
independennya bersifat metrik dan non-metrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel profitabilitas dan
variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh secara parsial terhadap dilakukannya praktik perataan laba pada
perusahaan observasi, sedangkan variabel winner/losser stock, leverage dan devidend payout ratio tidak terbukti
mempengaruhi tindakan perataan laba.
Keywords: perataan laba, winner/losser stocks, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage dan devidend payout ratio
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05312307 / EVIE WIDYANINGSIH S
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRATIK PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING)
PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini tentang “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan
mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kabupaten/ kota yang berada di DIY dan Jawa Tengah selama periode 2004-2007. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah  data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD pemerintah daerah DIY dan Jawa Tengah yang
berupa realisasi DAU, Belanja Modal, dan PDRB. Cara pemilihan data yang dilakukan dalam penelitian ini tidak random
atau bersifat purposive sampling.
Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi. Uji asumsi klasik yang digunkan adalah uji
multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas, sedangkan analisis regresi menggunakan
analisis regresi sederhana dan analisis regresi  berganda. Hasil uji yang didapat dengan bantuan SPSS 14.0 didapat
bahwa tidak terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan grafik normalitas berdistribusi normal.
Hasil uji t didapat dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana
alokasi umum berpengaruh positif siginifikan terhadap belanja modal serta belanja modal yang berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi.

06312133 / ANITA KUSUMA DEWI
ANALISIS OVERREAKSI PASAR PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI INDONESIA YANG TERDAFTAR PADA
BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi overreaksi pasar di Bursa Efek Indonesia selama tahun
2005-2008 yang ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner. Dimana portofolio winner merupakan
kelompok saham yang konsisten mengalami kenaikan besar harga, sedangkan portofolio loser merupakan kelompok
saham yang konsisten mengalami penurunan besar harga.  Penelitian ini menguji keberadaan overreaksi pasar pada
perusahaanperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005-2008 mengguanakan mean adjusted
model, market adjusted model, dan market model. Sampel dibagi menjadi yaitu 15 perusahaan untuk portofolio winner
dan 15 perusahaan untuk portofolio loser.   Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada indikasi terjadinya
overreaksi pasar pada tahun 2006 dan 2007  yang ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner,
sedangkan pada tahun 2008 terlihat lebih stabil. Namun pegujian hipotesis dengan menggunakan Mann Whitney U test
menunjukkan hasil bahwa  tidak ada perbedaa average abnormal return yang signuifikan antara portofolio loser dan
portofolio winner.
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06312557 / AHMAD EKO SAPUTRO
ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS PERINGKAT 10 BESAR CGPI TAHUN 2005-2008), 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia.
Corporate governance diukur dengan CGPI (Corporate Governance Perception Indeks) berdasarkan pada
pemeringkatan yang telah disusun oleh IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance) dan Kinerja Perusahaan
diukur dengan nilai Return on Equity dan Tobin’s Q. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda.
Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  dan mengikuti survei yang dilakukan oleh
IICG tahun 2005-2008 dan termasuk dalam10  pemeringkatan CGPI.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa  ternyata
corporate governance tidak berpengaruh positif terhadap return on equity sebagai  kinerja operasional
perusahaan karena analisis statistic yang menunjukkan p-value sebesar 0.468 > 0.05. Akan tetapi, corporate governance
justru berpengaruh positif terhadap Tobin’s Q. Analisis statistic menunjukkan nilai p-value sebesar 0.019 < 0.05.
Kata kunci: Corporate Governance, Return on Equity (ROE), Tobin’s Q

05312474 / EVRIANI JAYANTI
ANALISIS PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN ARUS KAS,LABA KOTOR,DAN SIZE
PERUSAHAAN TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM, 2010
Abstrak:

Expected return merupakan ekspektasi investor terhadap hasil yang akan diperoleh dari investasinya. Penelitian ini
merupakan replikasi dari Ninna Daniati dan Suhairi (2006). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh
kandungan informasi komponen arus kas ( arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas
dari aktivitas pendanaan), laba kotor dan size perusahaan terhadap expected return pada perusahaan manufaktur di
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003-2007. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
purposive sampling, Sampel yang digunakan berjumlah 53 perusahaan. Hasil penelitian dengan menggunakan metode
analisis statistik regresi linier berganda menunjukan bahwa arus kas dari aktivitas operasi, laba kotor dan size
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap expected return, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi
dan pendanaan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap expected return saham.

06312123 / ADITYA ADHYATMA
ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Laba dapat dijadikan parameter dalam mengukur keberhasilan perusahaan yang tercermin pada kinerja
manajemennya. Bagi para investor prediksi laba  sering digunakan sebagai dasar  dalam pengambilan keputusan
investasi. Rasio  keuangan mempunyai sifat future oriented dan dapat digunakan untuk  memberi  gambaran tentang
kondisi keuangan perusahaan sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat laba yang telah dicapai.
Penelitian  ini bertujuan untuk  mengaanalisis pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba. Obyek penelitian
ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia (BEJ).  Data yang  digunakan adalah laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba  rugi tahun  2005 sampai dengan 2008.
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Variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan  laba sedangkan variabel independennya adalah  total asset
turnover,  inventory turnover,  net profit margin, gross profit margin, , dan  return on equity. Pemilihan variabel-
variabel independen tersebut didasarkan atas ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu.
Pengujian statistik dengan menggunakan pendekatan analisis  regresi  linier  berganda dengan tingkat signifikansi 5%.
Kesimpulan pengujian diambil berdasarkan hasil uji F dan uji T
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan  mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan laba satu
tahun yang akan datang. Secara serantak variabel  total asset turnover,  inventory turnover,  net profit margin,  gross
profit margin, ,  dan  return on equity terbukti signifikan / memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara
parsial variabel  inventory turnover  terbukti signifikan / memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba.  Dengan
melihat variabel inventory turnover  para investor dan kreditor  dapat melakukan  estimassi  seberapa
besar tingkat laba dan resiko yang diperoleh investor dan kreditor dalam berinvestasi dan pemberian kredit untuk
jangka waktu satu tahun yang akan datang.

06312128 / DWI ENDAH PURNAMASARI
ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, FINANCIAL LEVERAGE, AKTIVITAS,
PROFITABILITAS&PERTUMBUHAN TERHADAP KESEHATAN PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI
BEI, 2010
Abstrak:

Informasi mengenai tingkat kesehatan perusahaan sangat penting tidak hanya bagi manajemen tetapi juga bagi investor
dan pihak eksternal lainnya. Bagi manajemen informasi tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan selama
tahun berjalan dalam rangka proses peningkatan efisiensi dalam menjalankan usahanya. Sedangkan bagi investor dan
pihak eksternal lainnya informasi tersebut sebagai bahan penilaian terhadap kinerja perusahaan dan sebagai bahan
pertimbangan yang berkaitan dengan keputusan investasi terhadap suatu perusahaan.
Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan
perusahaan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah rasio likuiditas, financial leverage,
aktivitas, profitabilitas dan rasio pertumbuhan berhubungan dengan tingkat kesehatan perusahaan. Variabel yang
diteliti adalah variabel independen yang meliputi rasio likuiditas, rasio financial leverage, rasio aktivitas, rasio
profitabilitas serta rasio pertumbuhan dan variabel dependen yaitu kesehatan perusahaan yang diukur menggunakan Z-
Score Altman.
Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dan 17 perusahaan dan data yang digunakan adalah data tahun 2005
sampai tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas, financial leverage, aktivitas dan profitabilitas memiliki hubungan
dengan kesehatan perusahaan. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan tidak memiliki hubungan dengan kesehatan
perusahaan.
Keywords: kesehatan perusahaan, rasio keuangan, rasio likuiditas, rasio financial leverage, rasio aktivitas, rasio
profitabilitas dan rasio pertumbuhan.

05312296 / RETNO SETYANINGSIH
ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK PERSEROAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DAN PURWOREJO, 2010 ;
Abstrak:

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan, kontribusi, tingkat efektivitas, tingkat
elastisitas pajak hotel dan restoran pada kabupaten Kebumen dan Purworejo serta perbedaan pertumbuhan,
kontribusi, tingkat efektivitas, tingkat elastisitas pajak hotel dan restoran antara kabupaten Kebumen dengan
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Purworejo. Hasilnya menunjukan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun
dibandingkan dengan tahun dasar memiliki peningkatan di kabupaten Kebumen dan Purworejo, kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Kebumen dan Purworejo sama-sama kecil pengaruhnya, tingkat efektivitas pajak
hotel dan restoran di kabupaten Kebumen dan Purworejo terbilang efektif, serta elastisitasnya di kabupaten Kebumen
dan Purworejo sama-sama elastis. Secara umum pertumbuhannya terdapat perbedaan tetapi pada kontribusi, tingkat
efektivitas, dan tingkat elastisitas antara kabupaten Kebumen dengan Purworejo tidak terdapat perbedaan.
Kata Kunci : Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan, Kontribusi, Tingkat Efektivitas, Tingkat
Elaastisitas, Uji Beda

06312423 / SRI WULANDARI
ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KOMPARATIF
MENGGUNAKAN SAHAM YANG TERDAFTAR PADA SAHAM LQ-45 DAN SAHAM JII), 2009/2010
Abstrak:

Seorang investor mengalokasikan dananya untuk mendapatkan return yang lebih banyak, akan tetapi dengan
bertambahnya return yang diterima oleh investor tentu tidak lepas dari risiko yang harus ditanggung investor, sebab
dengan bertambahnya return maka resiko yang harus ditanggung tentu akan bertambah. maka seorang investor harus
realistis dalam menginvestasikan dananya di pasar modal dengan membentuk portofolio pada saham-saham yang
memberikan return yang optimal. Saham-saham yang akan dimasukkan dalam portofolio adalah saham-saham yang
bisa memberikan return yang tinggi dengan risiko tertentu, sehingga dengan melihat karakteristik dari saham yang akan
dijadikan portofolio optimal tersebut maka diharapkan investor akan mendapatkan return sesuai yang diharapkan.
penelitian ini menggunakan data saham harian untuk meneliti perbedaan return portofolio optimal dari saham-saham
yang diambil dari sahamsaham LQ-45 dan saham-saham JII. Untuk mendapatkan portofolio optimal peneliti
menggunakan metode indeks tunggal. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang masuk dalam LQ-45 dan JII
pada periode Januari Juni tahun 2008 dengan mengambil sampel mayoritas bergerak dibidang pertambangan. dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah ada perbedaan antara saham yang terdaftar di JII yang
menggunakan sistem syariah dan yang berada di LQ-45 yang masih menggunakan jalan yang konvensional. Prospek
pasar modal islami bisa terlihat ketika tingkat keuntungan yang diterima tinggi dan memiliki resiko yang rendah. Dalam
hasil penelitian ini ternyata return saham yang berada di LQ-45 dan JII tidak memiliki perbedaan return saham dan
resiko. dengan melihat hasil penelitian tersebut bisa terlihat bahwa sebenarnya ada prospek pasar modal islami untuk
diterapkan di dunia pasar modal.

06312246 / ADITYA RAKHMAN EKAPUTRA
ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR PADA BEI, 2010
Abstrak:

Tujuan studi ini adalah untuk menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan
datang. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek
Jakarta (BEJ) selama l ima tahun, yaitu tahun 2004 hingga 2008. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan  uji asumsi klasik,  regresi berganda, dan uji t.
Variabel dependen dalam penelitian  adalah perubahan laba, sedangkan variabel  independen adalah  rasio keuangan.
Rasio keuangan yang digunakan berjumlah 10 rasio, yaitu  net operating income on sales  , profit margin on sales,
earning per share,  price earning ratio,  inventory turnover ratio, asset turnover, gross profit margin,  leverage, current
ratio,  dan  quick  ratio.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio  net operating income on sales dan price earning
ratio dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba.
Kata kunci :  Perubahan laba, net operating income on sales  , profit margin on sales,  earning per share,   price earning
ratio,  inventory turnover ratio, asset turnover, gross profit margin,  leverage, current ratio, quick ratio.
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05312301 / ANNA WIJAYANTI
ANALSIS INFORMASI RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA, 2009
Abstrak:

Laba dapat dijadikan parameter dalam mengukur keberhasilan perusahaan yang tercermin pada kinerja
manajemennya. Bagi para investor prediksi laba sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
investasi. Rasio keuangan mempunyai sifat future oriented dan dapat digunakan untuk memberi gambaran tentang
kondisi keuangan perusahaan sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat laba yang telah dicapai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba yang akan datang. Obyek
penelitian ini adalah perusahaan Agriculture, Forestry and Fishing; Animal Feed and Husbandry; Mining and Mining
Services; Construction; Manufactur; Transportation Services; dan Telecomunication yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data yang digunakan adalah laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi tahun 2003 sampai dengan 2008. Variabel dependen yang digunakan adalah perubahan
laba sedangkan variabel independennya adalah ITO, TATO, dan SCL. Pengujian statistik dengan menggunakan
pendekatan analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 0,05. Kesimpulan pengujian diambil berdasarkan hasil
uji F dan uji t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan berpengaruh terhadap perubahan laba yang akan datang.
Rasio yang secara signifikan berpengaruh terhadap perubahan laba yang akan datang adalah ITO sehingga dapat
digunakan sebagai predictor perubahan laba yang akan datang. Dengan melihat variabel independen tersebut para
investor dan kreditor dapat melakukan prediksi mengenai seberapa besar tingkat laba dan resiko yang diperoleh
investor dan kreditor dalam berinvestasi dan pemberian kredit untuk jangka waktu satu tahun yang akan datang.
Kata kunci : Perubahan Laba, ITO (Inventory Turn Over), TATO (Total Asset Turn Over), SCL (Sales to Current Liabilities)

06312114 / SYAIFTI SHIELLA Z
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA(BEI),
2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa variabel profitabilitas, likuiditas, umur
perusahaan, reputasi KAP, kepemilikan publik, leverage, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.
Penelitian ini menggunakan purposive sampling perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi logistik.
Dengan model ini dapat dilihat pengaruh semua  faktor dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, likuiditas, umur
perusahaan, reputasi KAP, kepemilikan publik, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen yaitu umur perusahaan, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan
terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan untuk variabel
profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, dan leverage tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan.
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05312471 / SUSANTO
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN
MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2000 - 2008 ., 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva, ukuran perusahaan, degree operating leverage,
profitabilitas,  likuiditas,  pertumbuhan penjualan, dan growth opportunity  terhadap struktur modal perusahaan
makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia.  Selain itu juga untuk mengetahui yang mempuyai pengaruh signifikan
terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan
makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2000-2008. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode
purposive sampling, sehingga diperoleh data sebanyak 89 perusahaan makanan dan minuman. Pengumpulan data yang
digunakan metode dokumentasi, yaitu mengambil data sekunder di Bursa Efek Indonesia yang berhubungan dengan
struktur aktiva, ukuran perusahaan, degree  of  operating leverage, profitabilitas,  likuiditas, pertumbuhan penjualan,
dan growth opportunity, dan  struktur modal  melalui laporan keuangan tahunan. Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan Analisis Linier Berganda, dan Uji t.
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan  ukuran perusahaan,  pertumbuhan penjualan,  dan
growth opportunity  terhadap  struktur modal. Sedangkan  struktur aktiva, degree operating leverage, profitabilitas, dan
likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal. Variabel struktur aktiva, ukuran perusahaan, degree of
operating leverage, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan growth opportunity memberikan kontribisi
sebesar 42,8%, terhadap  struktur modal  dan  57,2%  variabel-variabel lain yang mempengaruhi struktur modal.
Kata kunci:  Struktur Modal, Struktur aktiva, Ukuran Perusahaan, Degree  Of Operating Leverage, Profitabilitas,
Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Growth Opportunity.

06312461 / VIDYA DYAH PALUPI
IMPLIKASI STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KEPUTUSAN PENDANAAN, KEPUTUSAN INVESTASI, DAN
KEBIJAKAN DEVIDEN, 2009
Abstrak:

Agency Conflict diperusahaan timbul akibat dari perbedaan kepentingan dari manajemen sebagai pengelola dan
pemegang saham. Agency conflict ini sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Kepemilikan saham oleh
manajemen diyakini dapat mengurangi agency conflict dalam perusahaan. Manajemen yang berperan ganda, yaitu
sebagai pengelola sekaligus pemilik saham dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi keputusan yang diambil
dalam perusahaan, termasuk diantaranya, keputusan keuangan yang terdiri dari keputusan pendanaan, keputusan
investasi, dan kebijakan deviden.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional
terhadap keputusan-keputusan keuangan seperti keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan kebijakan deviden
pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007. Data yang digunakan adalah
berasal dari laporan keuangan masing – masing perusahaan dan bersumber dari Indonesian Capital Market Directory.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis yang digunakan adalah
uji T, untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap seluruh
keputusan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi secara
negative. Keputusan pendanaan dan kebijakan deviden tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Selain
dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, keputusan keuangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu ukuran
perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan struktur asset, yang dijadikan variabel control dalam
penelitian ini.
Kata kunci : agency conflict, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, keputusan pendanaan, keputusan
investasi, kebijakan deviden
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05312337 / YEYEN KURNIATI
PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
MANAJEMEN LABA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Asimetri Informasi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap
Manajemen Laba” yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel - variabel di atas. Penelitian ini menggunakan
variabel independen asimetri informasi, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan,  serta variabel dependen
Manajemen Laba. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2004 – 2007 yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. sehingga ditemukan 27
perusahaan yang memenuhi kriteria. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji regresi parsial.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa asimetri informasi dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap
manajemen laba, Sedangkan kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba.
Kata kunci: (Asimetri Informasi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba).

06312017 / ADITYAWAN ANTONIO
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia.
Corporate governance diukur dengan CGPI (Corporate Governanve Perception Indeks) berdasarkan pada
pemeringkatan yang dilakukan oleh IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance) dan Kinerja Perusahaan yang
diukur dengan Return on Equity, Tobin’s Q, dan Return on Investment. Metode statistik yang digunakan adalah analisis
regresi berganda. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu
sampel yang dipilih dari populasi dengan kriteria tertentu, yaitu perusahaan- perusahaan yang masuk dalam 10
peringkat teratas yang dilakukan oleh IICG dari tahun 2003- 2008 dan termasuk dalam pemeringkatan CGPI.
Dari analisis regresi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa corporate governance berpengaruh signifikan terhadap
kinerja operasional perusahaan yang diproksi dengan Return on Equity dan Return on Investment dan corporate
governance berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pasar perusahaan yang diproksi dengan Tobin’s Q.
Kata Kunci : Corporate Governance, Return on Equity (ROE), Tobin’s Q, Return on Investment (ROI).

05312463 / SRI SAKINAWATY TULI
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DI INDONESIA, 2009
Abstrak:

Manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan yang terjadi karena adanya pemisahan antara pemegang
saham selaku pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahan, dimana diantara keduanya
memiliki kepentingan yang berbeda.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate governance dalam hal ini adalah komposisi dewan
komisaris, keberadaan komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan
kriteria menerbitkan laporan keuangan periode tahunan yang berakhir 31 Desember, untuk tahun 2005-2007 yang
memberikan pengungkapan mengenai komposisi dewan komisaris, keberadaan komite audit, kepemilikan manajerial,
dan kepemilikan institusional serta perusahaan memiliki peningkatan laba dalam tiga tahun periode pengamatan.
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Berdasarkan kriteria sampel terdapat 34 sampel penelitian yang dipilih dari 393 populasi berdasarkan kriteria sampel.
Untuk pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 14.0
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik  deskriptif. Selain itu dilakukan uji asumsi
klasik yang terdiri dari  multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk mendasari analisis regresi.
Selanjutnya analisis yang terakhir adalah analisis regresi liniear berganda sedang pengujian hipotesisnya  menggunakan
Uji t dengan taraf signifikansi  0,05. berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance dalam
hal ini komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan keberadaan
komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan negatif  terhadap
manajemen laba.
Kata kunci : Corporate Governance, Manajemen Laba, Teori Keagenan.

05312300 / ANGGOROSIH  RAHMANIYATI
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI,
2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini tentang “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan
mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.  Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kabupaten/ kota yang berada di DIY dan Jawa Tengah  selama periode  2004-2007.  Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah  data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD pemerintah daerah DIY dan Jawa
Tengah yang berupa realisasi DAU, Belanja Modal, dan PDRB.  Cara pemilihan data yang dilakukan dalam penelitian ini
tidak random atau bersifat  purposive sampling.
Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi. Uji asumsi klasik yang digunkan adalah uji
multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas, sedangkan analisis regresi menggunakan
analisis regresi sederhana dan analisis regresi  berganda.
Hasil uji yang didapat dengan bantuan  SPSS 14.0  didapat bahwa  tidak terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas,
autokorelasi, dan grafik normalitas berdistribusi normal. Hasil uji t didapat dana alokasi umum berpengaruh negatif
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh positif siginifikan terhadap
belanja modal  serta belanja modal yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

06312297 / DONY DWI LAKSONO H. P
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDY EMPIRIS LEMBAGA-
LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK YG TERDAFTAR DI BEI TH. 2006-2008), 2010
Abstrak:

Intellectual Capital yang dibagi menjadi tiga komponen,yaitu : human capital, customer capital, dan structural capital
merupakan nilai lebih yang dimiliki perusahaan. Namun dapat terungkap dengan baik melalui laporan tahunan
perusahaan.
Setiap perusahaan atas inisiatifnya sendiri menciptakan dan mengelola intellectual capital dengan baik sesuai dengan
kebutuhannya. Pelaporan intellectual capital secara sukarela diungkap oleh perusahaan dimana intellectual capital yang
terdiri dari tiga bagian diatas digambarkan secara tabel, grafik dan penjelasan yang menunjukan keberhasilan
perusahaan dalam mengelola usahanya. Hal ini menunjukan bahwa modal intelelektual yang selama ini terpendam,
sebenarnya dapat diungkap dalam laporan tahunan perusahaan.
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Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam
Return On Assets (ROA) serta praktek pengungkapannya di dalam laporan tahunan pada lembaga keuangan bank dan
non bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi, uji t-statistik. Adapun hasil Penelitian menunjukan bahwa : (1)
human capital signifikan berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan, (2) customer capital signifikan berpengaruh
terhadap kinerja lembaga keuangan, (3) structural capital signifikan berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan.
Kata Kunci : intellectual capital, human capital, structural capital, customer capital,lembaga keuangan, kinerja
perusahaan, return on assets.

06312056 / YOAN ARINI
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDY EMPIRIS PERUSAHAAN
REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2006-2008), 2010 ;
Abstrak:

Intellectual Capital  merupakan suatu asset yang dimiliki oleh perusahaan tetapi tidak nampak (nirwujud). Meskipun
demikian assets tersebut sangat penting keberadaannya bagi perusahaan dalam menciptakan nilai.  Intellectual Capital
dibagi menjadi tiga bagian yaitu human capital, costumer capital dan stuctur capital. Dengan mengelola assets nirwujud
tersebut maka perusahaan akan mempunyai competitive advantage dalam persaingan dengan kompetitor.
Setiap perusahaan atas inisiatifnya sendiri menciptakan dan mengelola Intangible assets dengan baik sesuai dengan
kebutuhannya. Pelaporan Intellectual Capital  secara sukarela diungkap oleh perusahaan dimana Intellectual Capital
yang terdiri dari tiga bagian diatas digambarkan secara tabel, grafik dan penjelasan yang menunjukan keberhasilan
perusahaan dalam mengelola usahanya. Ini menunjukan bahwa assets nirwujud tersebut yang selama ini terpendam
dapat diungkap dalam laporan keuangan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Intellectual Capital  terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam
Return On Assets (ROA) serta praktek pengungkapannya didalam laporan keuangan pada perusahaan Real Estate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi, dan uji t-statistik. Adapun hasil Penelitian menunjukan bahwa : (1)
human capital mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan Real Estate, (2) costumer capital
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan Real Estate, (3) struktur capital mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan Real Estate.
Kata Kunci : Intellectual Capital  , human capital, structur capital, costumer capital, kinerja perusahaan, return on assets.

06312113 / RIFHAN MUHANAN
PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS, LABA BERSIH, DAN SIZE
PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kandungan informasi komponen laporan arus kas, laba bersih, dan
size perusahaan terhadap return saham. Faktor- faktor yang diteliti adalah laporan arus kas dari aktivitas operasi,
laporan arus kas dari aktivitas investasi, laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, laba bersih, dan size perusahaan.
Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2006, 2007, dan 2008 serta masuk
dalam kriteria perusahaan LQ-45. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap
return saham. (2) Arus kas dari aktivitas investasi  berpengaruh secara tidak signifikan terhadap return saham. (3) Arus
kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap return saham. (4) Laba bersih berpengaruh
signifikan terhadap return saham. (5) Size perusahaan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap return saham.
Kata kunci : Laporan Arus Kas, Laba, Size Perusahaan, serta Return Saham
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05312237 / PANDIT WISNU SAPUTRA
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI
AKUNTANSI (PPaK), 2009
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi
(PPAk)” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi
ekonomi, dan motivasi berprestasi terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)
serta apakah ada perbedaan motivasi antara mahasiswa S1 dan mahasiswa PPAk untuk mengikuti PPAk.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Islam Indonesia dan mahasiswa Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN  serta mahasiswa
PPAk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan didapat sampel sebanyak 206.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi dan motivasi

berprestasi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk serta  tidak terdapat perbedaan
motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi berprestasi antara mahasiswa S1 dan mahasiswa PPAk untuk mengikuti
PPAk dan terdapat perbedaan motivasi ekonomi antara mahasiwsa S1 dan mahasiswa PPAk untuk mengikuti PPAk.
Kata Kunci : motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, dan motivasi berprestasi



NENI	MEIDAWATI,	DRA.,	M.SI,	AK
05312502 / TENGKU M. FAHMI
ANALISIS PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE TO BOOK VALUE (PBV), DAN PRICE EARNING
RATIO (PER) TERHADAP HARGA SAHAM PD INDUSTRI PERBANKAN DI BEI, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh Earning Per Share, Price to Book Value dan Price Earning
Ratio terhadap harga saham perusahaan industri Perbankan antara tahun 2004-2008, baik secara simultan ataupun
secara parsial. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing perusahaan dan bersumber dari
capital Market Directory, adapun jumlah perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan.
Dengan menggunakan bantuan program SPSS 12.0 for Windows, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel
independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan industri perbankan, dan
besar pengaruhnya adalah 73,1%, artinya bahwa variabel EPS, PBV, PER mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi
harga saham industri perbankan senilai 73,1%, sedangkan 26,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
kedalam penelitian ini. secara parsial dari ketiga variabel tersebut ada yaitu EPS, PBV, dan PER yang memiliki pengaruh
positif terhadap harga saham, berturut-turut sebesar 10,391, 205,794, dan 3,179.
Kata kunci: Harga saham, Earning Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio (PER).
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05312169 / MUHTAD FADLY
ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI KEPEMILIKAN, LEVERAGE,& KESEMPATAN INVESTASI PADA
PERUSAHAAN YG MASUK DALAM PERINGKAT CGPI THN 2001-2008 THDP SKOR CGPI, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan, leverage, dan kesempatan investasi
terhadap skor corporate governance perception indeks. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga
diperoleh data sampel sebanyak 69 observasi. pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi,
yaitu mengambil data sekunder via internet (www.iicg.org) , majalah SWA, Indonesian Capital Market Directory (ICMD),
serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serentak variabel konsentrasi kepemilikan, leverage, kesempatan investasi
dan bank berpengaruh signifikan terhadap Corporate Governance Perception Index pada perusahaan publik di BEI.
Sedangkan besarnya pengaruh keempat variabel independent dalam menjelaskan CGPI adalah sebesar 9,5%, dan
sisanya sebesar 91,5% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya. Secara parsial hanya variabel kesempatan investasi yang
terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Corporate Governance Perception Index. Artinya semakin besar
kesempatan investasi perusahaan maka semakin besar besar skor CGPI. Sedangkan untuk variabel konsentransi
kepemilikan, leverage dan variabel kontrol bank dan non bank tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap
CGPI.
Kata kunci:  Konsentrasi Kepemilikan,  Leverage,  Kesempatan Investasi dan Skor Corporate Governance Perception
Index

06312041 / IRMA SYAHADATY A.R
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN FOOD
AND BAVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2009/2010
Abstrak:

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, mengakibatkan suatu akibat yang buruk dan kurang
menguntungkan bagi sebagian besar dunia usaha tidak terkecuali akibat tersebut dialami perusahaan yang bergerak
dalam usaha industri food and beverage. Apabila perusahaan tidak cepat menanggapinya bukan tidak mungkin bahwa
kebangkrutan (financial distress) akan terjadi. Financial distress merupakan kondisi keuangan yang terjadi sebelum
kebangkrutan ataupun likuidasi. 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, Inventory Turnover, dan Return On Equity.
Sample yang digunakan sebanyak 82 sample, yang terdiri dari 34 sampel dari perusahaan dengan kondisi financial
distress, 15 perusahaan berada pada Gray Area dan 33 perusahaan dalam kondisi non financial distress. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan pengujian univariate dan multivariate. Rasio keuangan berbeda secara signifikan antara
kelompok perusahaan sehat (non financial distress) dan perusahaan yang mengalami masalah keuangan, serta antara
kelompok financial distress dan gray area.
Kata Kunci : Financial Distress, Z-Score Altman, Current Ratio, Leverage Ratio,Gross Profit Margin, Inventory Turnover,
dan Return On Equity.
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06312024 / SISKA RISTIANA PRATIWI
PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL ARUS KAS METODE LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DALAM
MEMPREDIKSI ARUS KAS DAN DIVIDEN MASA DEPAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan prediksi model arus kas metode langsung dibandingkan dengan
metode tidak langsung dalam memprediksi arus kas masa depan. Penelitian ini membentuk model prediksi arus kas
menggunakan arus kas masuk dari aktivitas operasi, arus kas keluar dari aktivitas operasi, laba bersih, dan akrual.
Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004 - 2008.
Sampel diambil menggunakan tehnik purposive judgement sampling. Jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan untuk
prediksi arus kas dan 21 perusahaan untuk prediksi dividen. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier
berganda untuk pembentukan model arus kas dan dividen masa depan, kemudian diuji asumsi dan signifikansinya, serta
penghitungan nilai prediksi arus kas. Penghitungan nilai kesalahan prediksi menggunakan Mean Absolute Percentage
Error (MAPE). Pengujian hipotesis menggunakan uji Normalitas dan koefisien determinasi dengan tingkat signifikansi 5%
untuk membandingkan nilai kesalahan prediksi dari metode langsung dan tidak langsung baik prediktor Arus Kas dan
Dividen. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien determinasi yang besar untuk metode langsung dalam
memprediksi arus kas. Sehingga hipotesisi pertama terdukung. Oleh karena itu, model arus kas metode langsung lebih
akurat dibandingkan metode tidak langsung dalam memprediksi arus kas masa depan. Hal ini berarti metode langsung
menyediakan informasi yang lebih berguna dalam memprediksi arus kas masa depan dibandingkan metode tidak
langsung. Sebaliknya ketika hipotesis kedua diuji nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai yang paling besar untuk
metode tidak langsung dalam memprediksi dividen masa depan. Sehingga hipotesis kedua tidak terdukung.
Kata kunci: Arus kas masa depan, arus kas keluar, arus kas masuk, laba bersih, akrual, dividen, MAPE.



NOOR	ENDAH	CAHYATI,	SE.,	M.SI
06312209 / LAILA NAILY SHOLEHAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEPENGARUHI KEPERCAYAAN DAN PENGARUH KEPERCAYAAN
TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA INTERNET BANKING DI KOTA YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Peneliti ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris bahwa shared value, communication, dan  opportunistic
behaviour control berpengaruh positif terhadap kepercayaaan pengguna internet banking dan kepercayaan
berpengaruh positif terhadap loyalitas pengguna internet banking. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 150
responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Non probabilitas sampling
(purposive sampling).
Dalam penelitian ini, ada 5 variabel yang diteliti yaitu shared value, communication, opportunistic behaviour control,
trust dan loyalty. Kelima variabel ini dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Shared
value, communication dan opportunistic behaviour control adalah variabel exogen yang mempengaruhi trust secara
langsung. Variabel endogen trust mempengaruhi loyalty secara langsung. Analisis data dilakukan dengan mengunakan
teknik multivariat Structura l Equation Model (SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa shared value, communication, dan  opportunistic behaviour control berpengaruh
positif terhadap kepercayaaan pengguna internet banking. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan
berpengaruh positif terhadap loyalitas pengguna internet banking.  Kata kunci : shared value, communication,
opportunistic behaviour control, kepercayaan, loyalitas, internet banking.
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04312478 / HENDRA SUCIPTO
ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVEREGE, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN
SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR, 2010
Abstrak:

-

06312563 / DIAN KURNIASARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH(STUDI
KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), 2010
Abstrak:

-

06312216 / ISNEINA FITRIASARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN KONSUMEN PADA ONLINE BANKING:STUDY
PERLUASAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL(TAM), 2010
Abstrak:

Peneliti ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris bahwa perceived ease of use (persepsi kemudahan untuk
menggunakan), perceived usefulness (persepsi pada daya guna), perceived enjoyment (persepsi kesenangan),
information on online banking (informasi pada online banking), keamanan dan privasi, dan kualitas koneksi internet
berpengaruh positif terhadap penerimaan konsumen pada online banking.
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang
diperlukan. Adapun sampel penelitian sebanyak 100 responden. Responden penelitian ditentukan secara convenience
sampling  yaitu peneliti memilih sampel yang paling mudah untuk ditemui dan purposive sampling dengan tipe yang
digunakan adalah judgment sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Structural
Equation Modelling (SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perceived ease of use (persepsi kemudahan untuk menggunakan), Perceived
usefulness (persepsi pada daya guna), Perceived enjoyment (persepsi kesenangan), Kualitas koneksi internet
berpengaruh positif terhadap penerimaan konsumen pada online banking. Pengaruh perceived ease of use (persepsi
kemudahan untuk menggunakan) juga signifikan secara statistik terhadap penerimaan konsumen pada online banking.
Namun demikian, Information on online banking (informasi pada online banking) dan  keamanan dan privasi
berpengaruh positif terhadap penerimaan konsumen pada online banking walaupun tidak signifikan secara statistik
terhadap penerimaan konsumen pada online banking.  Kata kunci : perceived ease of use, perceived enjoyment,
information on online banking,  keamanan dan privasi, kualitas koneksi internet, online banking

07312281 / BUDY NUGROHO
INVETIGASI FAKTOR-FAKTOR YANG MENPENGARUHI NIAT UNTUK BERTRANSAKSI SAHAM SECATA
ONLINE, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari privasi, keamanan, kepercayaan, dan pengalaman internet,
untuk tujuan transaksi  saham secara online. Penggunaan pendekatan teori perilaku yang direncanakan dalam
penelitian ini. Hipotesis yang diajukan: (1) Kepercayaan  akan berpengaruh positif terhadap sikap investor  untuk  niat
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bertransaksi saham secara  online. (2) Keamanan akan berpengaruh  positif terhadap persepsi resiko. (3)  Kepercayaan
akan berpengaruh negatif terhadap persepsi risiko (4) Privasi akan berpengaruh positif terhadap persepsi resiko  (5)
persepsi risiko akan berpengaruh negatif terhadap sikap  investor  untuk bertransaksi saham secara online (6) sikap
akan berpengaruh positif terhadap niat (7) persepsi risiko akan berpengaruh negatif terhadap niat untuk  bertransaksi
saham secara  online (8) pengalaman positif Internet akan mempengaruhi niat  untuk bertransaksi  saham secara  online
(9) norma subjektif akan secara positif mempengaruhi  niat untuk bertransaksi  saham secara  online (10) kontrol
perilaku secara positif akan mempengaruhi niat untuk bertransaksi saham secara online.
Subyek penelitian ini adalah 110 investor dari sekuritas di  kota Yogyakarta dan Kelompok Studi Pasar Modal FE UII dan
FE Atmajaya 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 positif  tidak signifikan kepercayaan pada sikap;  terdapat
pengaruh positif dan signifikan keamanan terhadap persepsi risiko;  terdapat pengaruh positif signifikan kepercayaan
terhadap persepsi risiko;  terdapat  pengaruh yang positif dan signifikan privasi terhadap  persepsi risiko;  terdapat
pengaruh positif dan signifikan persepsi risiko terhadap sikap,  terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap terhadap
niat,  terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi risiko  terhadap niat, terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan  pengalaman internet terhadap niat,  terdapat  pengaruh negatif tidak 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 Behavior,  sekuritas yang
menerapkan sistem  online, dan transaksi  saham secara online.

06312200 / WAHYU APRIYANTO
PENGARUH FAKTOR PERSONALITY TERHADAP KEAHLIAN KARYAWAN DALAM MENGOPERASIKAN SAP,
2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor  personality terhadap keahlian karyawan dalam
mengoperasikan SAP. Faktor- faktor yang diteliti meliputi computer anxiety, math anxiety, dan computer attitude.
Objek penelitian ini adalah karyawan yang mengoperasikan software SAP di PT. Tiara Marga Trakindo.
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa: (1)  computer anxiety secara signifikan berpengaruh negative terhadap
keahlian karyawan dalam mengoperasikan software SAP. (2)  math anxiety secara signifikan berpengaruh negatif
terhadap keahlian karyawan  dalam mengoperasikan  software SAP. (3)  computer attitude berpengaruh positif
terhadap keahlian karyawan dalam mengoperasikan  software SAP.
Kata kunci : personality, computer anxiety, math anxiety, computer attitude, Keahlian karyawan dalam mengoperasikan
software SAP.
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06312207 / AGUNG SETIANTO
PENGARUH FAKTOR PERSONALITY TERHADAP KEAHLIAN KARYAWAN DALAM MENGOPERASIKAN SAP
(Systems, Applications, and Products, in data Processing) (Studi pada Karyawan di Universitas Islam
Indonesia), 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor personality terhadap keahlian karyawan dalam
mengoperasikan SAP. Faktor- faktor yang diteliti adalah computer anxiety, math anxiety, dan computer attitude. Objek
penelitian ini adalah karyawan yang mengoperasikan software SAP di Universitas Islam Indonesia. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) computer anxiety berpengaruh negatif signifikan terhadap keahlian
karyawan dalam mengoperasikan software SAP. (2) math anxiety berpengaruh negatif signifikan terhadap keahlian
karyawan dalam mengoperasikan software SAP. (3) computer attitude berpengaruh positif signifikan terhadap keahlian
karyawan dalam mengoperasikan software SAP.
Kata kunci : personality, computer anxiety, math anxiety, computer attitude, Keahlian karyawan dalam mengoperasikan
SAP.

06312477 / SARAH MUFID AZIZAH
PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH, 2009
Abstrak:

Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengimplementasikan suatu Sistem Informasi Keuangan Daerah mulai tahun
2007 dengan tujuan agar kinerja keuangan pemerintah daerah dapat meningkat. Pengadaan sistem ini tentu tidak
memakan biaya yang sedikit, oleh sebab itu peneliti melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem tersebut dengan
menggunakan Model DeLone dan McLean (1992). Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (1992)
menguji hubungan antara  system quality, information quality, user satisfaction, use of
system, individual impact  dan  organizational impact.  Penelitian ini melibatkan 124 responden yang merupakan
pegawai BPKKD yang memakai sistem tersebut.
Data dikumpulkan dengan survey dan dianalisa dengan Structural Equation Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dari delapan hipotesa yang diuji, hanya satu yang signifikan dan tujuh lainnya tidak signifikan. Data yang diperoleh
sangat kuat mendukung individual impact berpengaruh positif signifikan terhadap organizational impact.  System
quality  dan  information quality  tidak terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap user satisfaction maupun
terhadap use of system  serta  user satisfaction  dan  use of system  tidak terbukti secara signifikan berpengaruh positif
terhadap individual impact.
Kata kunci : system quality, information quality, user satisfaction, use of system, individual impact, organizational
impact.
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07312385 / CITRA KARISMA DEWI
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP PENGGUNAAN ONLINE STOCK TRADING DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh  Kepercayaan dan Persepsi Resiko Terhadap Penggunaan Online Stock Trading di
Derah Istimewa Yogyakarta” yang mempunyai tujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para
investor dalam menggunakan teknologi online stock trading di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar penelitian ini adalah
menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan fokus pada variable eksternal model TAM dengan
menggabungkan karakteristik-karakteristik teknologi sebagai variable anteseden, persepsi manfaat dan persepsi
kemudahan penggunaan untuk membangun model pengadopsian online stock trading di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian mengambil sample para  investor yang telah menggunakan online stock trading di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Sampel diambil dengan menggunakan sampling aksidental, dari seluruh kuesioner yang disebar sejumlah
150 dapat kembali sebanyak 145, pengisian kuesioner yang tidak memenuhi kriteria 3 dan yang dapat diolah adalah
sebanyak 142. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS.
Dalam penelitian ini terdapat delapan hipotesis yang diujikan, empat diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak
terbukti tersebut menunjukkan bahwa risiko tidak terbukti mempengaruhi tingkat kepercayaan maupun perilaku
penggunaan online stock trading. Selain itu persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaaan tidak tidak
terbukti mempengaruhi perilaku penggunaan online stock trading.
Kata kunci: Teknologi Informasi, Online Stock Trading, TAM.

06312503 / HANDRI M.NIRMAWAN
PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI,PERCEIVED USEFULNESS DAN KUALITAS INFORMASI
TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SOFTWARE SAP, 2009
Abstrak:

ERP-SAP adalah paket aplikasi software yang dipakai dalam suatu perusahaan  yang mengintegrasi fungsi keuangan,
operasional, SDM, distribusidan manajemen pesanan ke dalam satu sistem dengan database yang terbagibagi.
Kepuasan pengguna menjadi kunci penting keberhasilan penerapan ERPSAP. Penelitian ini menguji pengaruh Kualitas
Sistem Informasi, KualitasInformasi, Perceived usefulness terhadap kepuasan Pengguna Software SAP.Penelitian ini
mengaplikasi model kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (1992) dan Sedon (1997).
Penelitian ini mengambil sampel karyawan-karyawan yang menjadipengguna Software SAP pada perusahaan-
perusahaan yang sudahmengimplementasikan software SAP. Tehnik pengambilan sampel adalah teknikpurposive
sampling. Kuisioner yang disebar berjumlah 180, sedangkan kuisioneryang kembali 155 dan  yang dapat diolah sebanyak
151. Pengujian dilakukanmenggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan softwareAMOS.   Dari hasil
pengujian didapat Kualitas Sistem Informasi berpengaruhpositif terhadap Perceived Usefulness, Kualitas informasi
berpengaruh positifterhadap Perceived Usefulness, Kualitas Sistem Informasi berpengaruh positifterhadap Kepuasan
Pengguna Software SAP, Kualitas Informasi berpengaruhpositif terhadap Kepuasan Pengguna Software SAP, dan
Perceived Usefulnessberpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna Software SAP.
Kata Kunci : Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, Perceived Usefulness, Kepuasan Pengguna, SAP
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06312515 / MOCHAMAD IRFAN HARSONO
ANALISIS FENOMENA DAY OF THE WEEK EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2005-2010, 2009
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Analisis fenomena Day of the week effect di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005 – 2010”
yang bertujuan untuk mengetahui apakah factor - faktor Mondays Effect, Week four Effect, Rogalski Effect terjadi di
Bursa Efek Indonesia di tahun 2005 – 2010 dengan pengujian signifikansi. Penelitian ini mengambil populasi seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu Januari 2005 – Januari 2010.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel populasi, yaitu teknik pengambilan sampel yang
menggunakan seluruh anggota populasi penelitian sebagai sampel sejumlah 1231 data. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program software Eviews 4.0.
Dari tiga hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak terjadi fenomena Week Four Effect dan Rogalski Effect di Bursa Efek
Indonesia di tahun 2005 – 2010 sedangkan fenomena Mondays Effect masih terjadi di Bursa Efek Indonesia di tahun
2005 – 2010.
Kata Kunci : Mondays Effect, Week Four Effect dan Rogalski Effect

05312283 / ARTANI YUSTISIA
ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM & SESUDAH AKUISISI DILIHAT DARI
RASIO NILAI PASARNYA, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam kinerja
keuangan perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan akuisisi dilihat dari rasio nilai pasarnya. Rasio-rasio nilai pasar
yang digunakan adalah EPS (Earning per Share), DPS (Dividend per Share), PER (Price Earning Ratio), Dividend Yield, dan
M/B Value (Market to Book Value). Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan
akuisisi pada kisaran tahun 2000-2008 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik purposive sampling, yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria perusahaan yang
diambil sebagai sampel penelitian adalah perusahaanperusahaan manufaktur yang melakukan aktivitas akuisisi pada
rentang waktu 2000-2008. Data penelitian diunduh (di-down load) dari Indonesian Capital Market Directory 2000-2008.
Untuk sampel 13 perusahaan manufaktur selanjutnya dilakukan perhitungan rasio nilai pasar yang meliputi EPS, DPS,
PER, Div. Yield, dan M/B value pada saat sebelum dan sesudah dilakukan akuisisi. Untuk menguji perbedaan kinerja
perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan akuisisi digunakan teknik Uji Statistik Non-parametrik Peringkat Tanda
Wilcoxon (Wilcoxon Signed Ranks Test). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan pada kelima
rasio nilai pasar yang digunakan sebagai indikator kinerja keuangan sebelum dan sesudah dilakukan akuisisi, yaitu EPS (Z
= -0,350, p = 0,727), DPS (Z = -0,676, p = 0,499), PER (Z = -0,384, p = 0,701), Divd. Yield (Z = -0,169, p = 0,866), dan M/B
value (Z = -1,083, p = 279).

02312219 / NANANG ARY KURNIAWAN
ANALISIS PRAKTEK AKUNTANSI MURABAHAH DAN MUSYAROKAH DI BMT YOGYAKARTA (STUDI KASUS
PADA BMT AMRATANI), 2010 ;
Abstrak:

-
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05312114 / ARGO PRIYO BAWONO
FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH UNTUK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MOBILE
BANKING DI SURAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Untuk Menggunakan Mobile Banking di Surakarta”
yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan mobile banking
di Surakarta. Penelitian  ini fokus terhadap variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi
kenyamanan, keamanan dan privasi, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kemajuan teknologi dan kepercayaan.
Penelitian ini mengambil sampel dari nasabah bank yang sudah menggunakan mobile banking di Surakarta. Sampel
yang diambil berasal dari 4 bank yaitu Mandiri, BNI, BCA, dan CIMB Niaga. Sampel diambil dengan teknik accidental
sampling, dari seluruh kuesioner yang tersebar sejumlah 200 dapat kembali dan diolah sebanyak 193 sampel. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.
Dari delapan hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti
tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking.
Variabel-variabel tersebut adalah persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif.
Kata kunci :  mobile banking, penggunaan  mobile banking, persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan,
persepsi kenyamanan, keamanan dan privasi, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kemajuan teknologi,
kepercayaan.

05312035 / ALIF ALFIANTI FIRAMIDA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Salah satu sumber informasi yang berperanan penting dalam bisnis investasi di pasar modal adalah laporan keuangan
yang disediakan oleh setiap perusahaan yang going-public. Ketepatwaktuan penyajian laporan keuangan ke publik
adalah sebagai sinyal dari perusahaan yang menunjukkan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk
pembuatan keputusan dari investor. Lamanya waktu penyelesaian audit  ( audit delay )  akan mempengaruhi
ketepatwaktuan publikasi informasi laporan keuangan auditan.
Audit delay sangat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, perubahan auditor, audit delay terdahulu, tingkat
profitabilitas, reputasi auditor, umur perusahaan dan solvabilitas. Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini
adalah perusahaan perbankkan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa
variabel audit delay terdahulu, tingkat profitabilitas dan solvabilitas secara signifikan mempengaruhi audit delay.
Variabel yang lain, seperti ukuran perusahaan, perubahan auditor, reputasi auditor dan umur perusahaan tidak berhasil
dibuktikan mempengaruhi audit delay.
Kata Kunci : audit delay, ketepatwaktuan pelaporan keuangan( timeliness ) , ukuran perusahaan  ( size ) , perubahan
auditor, audit delay terdahulu, tingkat profitabilitas, reputasi auditor, umur perusahaan  ( age ) , dan solvabilitas.
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05312111 / RATIH PLASENTARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH BANK UNTUK MENGGUNAKAN INTERNET
BANKING DI YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank Untuk Menggunakan Internet Banking
di Yogyakarta”, yang bertujuan untuk menguji factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat nasabah bank
unuk menggunakan Internet Banking di Yogyakarta.
Penelitian ini mengambil samppel para nasabah bank yang belum menggunakan fasilitas Internet Banking di Yogyakarta.
Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling accidental, dari seluruh kuesioner yang disebar yaitu sebanyak
170 dapat kembali dan diolah 151 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 18.0.
Dari 9 hipotesis yang diujikan terdapat 5 hipotesis yang tidak terbukti dan 4 hipotesis yang terbukti. Dari 4 hipotesis
tersebut semuanya berpengaruh positif terhadap minat menggunakan Internet Banking.
Kata Kunci : Kemampuan menggunakan Komputer, Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kredibilitas
Sumber, Perilaku, Minat Menggunakan Internet Banking.

05312144 / ZULFIKAR YOGI SEPTYAWAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH UNTUK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MOBILE
BANKING DI YOGYAKARTA, 2009/2010 ;
Abstrak:

-

05312088 / ARIF RAHMAN S.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN DEVIDEN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, hutang, dan pertumbuhan perusahaan
terhadap kemampuan perusahaan dalam pembayaran deviden. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini
menggunakan regresi berganda dengan bantuan program SPSS 17. Objek penelitian sebanyak 13 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode penelitian selama 5 tahun mulai dari tahun 2004
hingga tahun 2008. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya variabel profitabilitas yang berpengaruh signifikan
terhadap kemampuan perusahaan dalam pembayaran deviden, sedangkan variabel likuiditas, hutang dan pertumbuhan
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam pembayaran deviden.

98312505 / IKA YANTI HARIYANI
KEMAMPUAN LABA DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2006-2008), 2010
Abstrak:

-
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06312514 / ARTIFAH TARA WIRANTO
PENGARUH BOARD DIVERSITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2006 SAMPAI 2009, 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peran board diversity (persebaran anggota dewan) terhadap
nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009, dan meneliti beberapa komponen
board diversity yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Komponen-komponen board diversity
tersebut, yang merupakan variabel independent, yaitu keberadaan wanita, keberadaan etnis Tionghoa, proporsi
outsider directors, usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Sedangkan variabel dependennya diwakili
nilai perusahaan yang diproksikan dalam radio Tobin’s Q. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel control yang
dimaksudkan agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diamati. Variabel control yang digunakan yaitu ukuran dewan (board size) dan ukuran perusahaan (firm size).
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan Microsoft
Excel. Objek penelitian yang digunakan adalah 120 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006,
2007, 2008, dan 2009 dan mencantumkan informasi profil dewan komisaris dan direksi secara lengkap pada laporan
tahunan yang dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, variabel keberadaan etnis Tionghoa, proporsi
outsider directors, usia, dan pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan
variabel keberadaan wanita dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: Board Diversity, Nilai Perusahaan, Keberadaan Wanita, Keberadaan Etnis Tionghoa, Proporsi Outsider
Directors, Usia, Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja

03312099 / SADHU DWI ANGGAKORO
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK), 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi karir, motivasi kualitas dan motivasi ekonomi secara
parsial terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi karir, motivasi kualitas dan motivasi ekonomi secara bersama-sama
(simultan) terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi karir, motivasi kualitas dan motivasi ekonomi sebagai
variabel bebas, dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi sebagai variabel terikat.
Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. ian Hasil dari pengujian yang telah
dilakukan menunjukan adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa, baik secara parsial maupun
secara simultan, motivasi karir, motivasi kualitas dan motivasi ekonomi mempengaruhi minat mahasiswa untuk
mengikuti pendidikan profesi akuntansi.  Kata kunci dalam penelitian ini adalah: Motivasi, Minat, Profesi Akuntan, dan
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).
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06312544 / SURYA QOMARU Z.
PENGARUH PRIVASI, KEAMANAN, KEPERCAYAAN, KECEPATAN INTERAKSI, DAN PENGALAMAN
TERHADAP NIAT UNTUK BERTRANSAKSI SECARA ONLINE, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Privasi, Keamanan, Kepercayaan, Kecepatan Interaksi, dan Pengalaman Terhadap Niat
untuk Bertransaksi Secara Online.
Penelitian ini mengambil sampel para pengguna Online Shopping di kota Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik  conviniece sample, dari seluruh kuesioner yang tersebar sejumlah 200, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 171    sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program smartPLS versi 1.10.
Penemuan empiris menunjukkan bahwa  dimensi dari persepsi resiko seperti privasi, dan kepercayaan terbukti
mempengaruhi niat konsumen dalam bertransaksi secara online, tetapi dimensi dari persepsi resiko yaitu persepsi
keamanan tidak mempengaruhi niat konsumen dalam bertransaksi secara online.
Selain itu dimensi dari sikap yaitu persepsi resiko dan persepsi kecepatan interaksi terbukti mempengaruhi niat dalam
bertransaksi secara online Persepsi sikap konsumen dalam bertransaksi secara online mempengaruhi niat konsumen
dalam bertransaksi secara online, Persepsi resiko  mempengaruhi niat konsumen dalam bertransaksi secara online.
Penelitian ini juga menyatakan bahwa  persepsi  resiko dan  sikap konsumen mempengaruhi niat seseorang untuk
bertransaksi secara online. Dalam penenlitian ini dapat  disimpulkan  bahwa sebagian kecil faktor-faktor terbukti
mempengaruhi niat konsumen dalam bertransaksi secara online namun juga ada sebagian faktor yang tidak terbukti
mempengaruhi niat yaitu persepsi pengalaman, persepsi norma subyektif, persepsi kontrol perilaku.
Key Words:  privasi, keamanan, kepercayaan, persepsi resiko, sikap, kecepatan iteraksi, pengalaman, norma subyektif,
kontrol perilaku, niat

06312239 / SIGIT CAHYA NUGRAHA
PENGARUH RETURN ON ASSET(ROA).NET PROFIT MARGIN (NPM), EARNING PER SHARE(EPS) DAN
ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR DI BEI
PERIODE 2006-2009, 2010
Abstrak:

Perubahan harga saham yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ROA, NPM, EPS, dan EVA. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel-variabel independen secara simultan
maupun secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (harga saham) pada perusahaan sektor manufaktur
tahun 2006-2009, dan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen tersebut.
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam
mengetahui seberapa jauh pengaruh return on asset, net profit margin, earning per share, dan economic value added
terhadap harga saham perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia, sedangkan bagi investor sendiri dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika membeli atau menjual saham pada waktu yang tepat agar dapat
memperoleh keuntungan yang diharapkan sehingga keputusan yang diambil akurat.
Dalam penelitian ini terdapat tiga puluh perusahaan manufaktur di BEI yang dijadikan sampel dengan periode
pengamatan selama empat tahun yaitu tahun 2006-2009. Faktor yang dianalisis adalah harga saham sebagai variabel
dependen dan Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Earning per Share (EPS), dan Economic value added
(EVA) sebagai variabel independen.
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda, dimana model ini merupakan
analisis yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana sifat dan hubungan antar variabel yang diteliti dengan
menggunakan pvalue sebagai alat dalam menerima dan menolak hipotesa.
Secara parsial variabel hanya EPS yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor
manufaktur tahun 2006-2009 dengan arah hubungan positif, sedangkan variabel ROA, NPM, dan EVA mempunyai hasil
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yang tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2006-2009. Hal ini ditunjukkan
pada hasil perhitungan yang telah dilakukan pada tingkat signifikansi α sebesar 5%. Hasil analisis dari pengujian secara
simultan, semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan tehadap harga saham pada
tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun variasi harga saham (ditunjukkan dari Adjusted R Square) mampu dijelaskan
oleh variasi himpunan variabel ROA, NPM, EPS, dan EVA sebesar 45,5%, dan sisanya 54,5% dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

05312150 / WIKAN PRATOMO
PENGARUH SHARED VALUE, SOCIAL BOND, OPPORTUNISTIC BEHAVIOR CONTROL, DAN
COMMUNICATION TERHADAP KEPERCAYAAN PENGGUNA MOBILE BANKING, 2009
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Shared Value, Social Bond, Opportunistic Behavior Control, dan Communication
Terhadap Kepercayaan Pengguna Mobile Banking” yang bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor apa saja yang
menentukan para nasabah bank (para pengguna mobile banking) dalam memberikan kepercayaannya dalam
penggunaan mobile banking. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian terdahulu dan mengambil sampel di daerah
Madiun.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan mobile banking. Sampel diambil dengan
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 173 dapat kembali dan diolah
sebanyak 161 sampel. Pengujian dilakukan dengan uji validitas dan reabilitas serta hipotesis menggunakan SPSS versi
16.0 dan AMOS versi 18.0. Penelitian ini menguji empat hipotesis, dari ke-empat hipotesis yang diujikan pada penelitian
ini, satu hipotesis tidak terbukti.
Kata Kunci:    Shared Value, Social Bond, Opportunistic Behavior Control, Communication,  Kepercayaan Pengguna

Mobile Banking

06312506 / RAHMAD GINANJAR SAPUTRA
PERBANDINGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN NASABAH TERHADAP
PENGGUNAAN MOBILE BANKING DI YOGYAKARTA DAN SOLO, 2009 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor –faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah pengguna mobile
banking di kota Yogyakarta dan Solo, dengan cara menggunakan variable – variable yang sudah pernah di uji oleh
peneliti sebelumnya.  Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah, apakah di kota Yogyakarta dan Solo terdapat
perbedaan dari faktor yang menentukan tingkat kepercayaan nasabah terhadap mobile banking ? kami mengambil
sampel di dua kota tersebut kemudian membandingkan dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan Smart
PLS.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti yang mempengaruhi
kepercayaan nasabah di kota Yogyakarta dan Solo, dan dalam penelitian ini opportunistic behaviour control tidak
berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah terhadap penggunaan mobile banking.
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05312220 / DIAN EKA RATNASARI
KEPERCAYAAN AWAL BELANJA ONLINE : PENGUJIAN EXPERIMEN MENGGUNAKAN WEB SITE, 2009
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepercayaan pada konsumen yang melakuan belanja online dengan
pengujian pengalaman konsumen menggunakan web site.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepercayaan awal konsumen pada transaksi belanja online
dengan pengujian experimenpenggunaan web site, Dalam penelitian ini ada enam hipotesa yang akan di diuji. Untuk
menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis dengan model analisis SEM yang menggunakan bantuan
program AMOS versi 16.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan  pengaruh signifikan terhadap niat untuk kembali, persepsi
kemudahan signifikan terhadap kepercayaan. Kenikmatan dan persepsi pengendalian signifikan terhadap persepsi
manfaat dan persepsi kemudahan.
Kata Kunci : Kepercayaan Awal, E commerce, web site.

06312438 / BUDIARNINGSIH MARANTIKA
MODEL PENERIMAAN USER DALAM IMPLEMENTASI SISTEM SAP DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
UTAUT (UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USAGE OF TECHNOLOGY), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penerimaan sistem ERP SAP dengan menggunakan teori
pengadopsian yaitu Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology (UTAUT).   Penerapan SAP oleh user
merupakan hal yang perlu diperhatikan setelah sistem ini diimplementasikan. Salah satu kendala adalah adanya
penolakan dari user yang tidak menggunakan SAP secara maksimal. Hal ini menyebabkan manfaat yang diharapkan dari
impementasi SAP tidak tercapai.   Model UTAUT mengidentifikasi empat faktor pendorong penerimaan sebagai variabel
bebas yaitu ekspektasi kinerja (performance expectancy), ekspektasi usaha (effort expectancy), pengaruh sosial (social
influence) dan kondisi pendukung (facilitating conditions). Selain empat faktor model UTAUT tersebut, penelitian ini
menambahkan variabel bebas intervensi manajerial (managerial intervention). Sebagai dependen variabel adalah
symbolic adoption yang mengukur penerimaan user, dan sikap dalam menggunakan sistem (attitude toward system
use) sebagai variabel intervening antara variabel bebas dan variabel dependennya.   Berdasarkan 39 sampel yang
diambil dari PT Petamina EP UBEP Jambi disimpulkan bahwa model penerimaan sistem SAP dengan kasus penelitian ini,
terdapat empat gaktor yang mempengaruhi penerimaan yaitu ekspektasi kinerja (adanya manfaat), pengaruh sosial,
intervensi manajerial dan kondisi pendukung. Sedangkan ekspektasi usaha (kemudahan memahami dan menggunakan
sistem) tidak mempengaruhi penerimaan sistem SAP oleh user.  Kata Kunci : SAP, Intervensi Manajerial, Attitude
Toward System Use, Symbolic
Adoption, UTAUT
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04312035 / DIMAS PRAMADITYA
PENGARUH KEY SUCCESSFACTOR TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION DALAM PERSPEKTIF PROSES
BISNIS INTERNAL, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel kinerja non-finansial terhadap sebuah
perusahaan, dalam skripsi ini Zalaza Gym & Music Yogyakarta. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel
independent yaitu : Kualitas alat, Kelengkapan alat, Keramahan Pegawai dan Kebersihan. Sedangkan variabel
dependent adalah Kepuasan Konsumen ( customer satisfaction ).  Populasi penelitian ini adalah anggota Zalaza Gym &
Music Yogyakarta. Sampel penelitian ditentukan dengan metode ketelitian estimasi yaitu sebanyak 100 orang. Data
diperoleh dengan metode kuesioner. Validitas butir instrumen dihitung dengan metode korelasi pearson. Reliabilitas
dihitung dengan metode Alpha Cronbach. Teknik analisis data menggunakan metode statistik yaitu dengan Regresi
linear berganda. Pengujian atas variabel-variabel penelitian menggunakan uji nilai F, dimaksudkan untuk mengetahui
apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara semua variabel independen terhadap customer satisfaction
secara simultan. Pengujian atas variabel-variabel penelitian menggunakan uji nilai T, dimaksudkan untuk mengetahui
apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara masing-masing variabel independen terhadap customer
satisfaction secara parsial.    Hasil analisis data dengan uji F dan uji T menunjukkan bahwa secara simultan customer
satisfaction di Zalaza Gym & Music Yogyakarta dipengaruhi oleh variable kualitas, kelengkapan alat, keramahan pegawai
dan kebersihan, yang ditunjukkan oleh nilai sig (probabilitas) sebesar 0,014 yang lebih kecil dari α = 0,05. Secara parsial,
hanya variable kualitas dan kelengkapan alat yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap customer satisfaction,
yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas (sig) masing-masing sebesar 0,022 dan 0,044. Berdasarkan nilai koefisien beta,
maka variable kualitas merupakan variable yang paling dominant mempengaruhi customer satisfaction di Zalaza Gym &
Music Yogyakarta, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien beta sebesar 0,349. Diikuti oleh variable kelengkapan alat,
keramahan pegawai dan kebersihan.

06312049 / RACHMA PUSPITASARI
PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KUALITAS LABA (STUDI PADA PERUSAHAAN PENGGUNA
SISTEM SAP YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2005-2008), 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji menguji pengaruh manajemen laba yang dilakukan oleh     perusahaan/manajer
terhadap kualitas laba pada perusahaan pengguna sistem SAP. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan yang menggunakan sisiem SAP selama
periode 2005 hingga 2008, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 60 perusahaan. Untuk menguji
hipotesis yang diajukan digunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan level of significant sebesar 5 %
yang digunakan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap kualitas laba pada perusahaan yang
mengimplementasikan sistem SAP di Bursa Efek Indonesia.
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba pada
perusahaan yang mengimplementasikan sistem SAP. Hal ini berarti, manajer mempunyai kesempatan untuk mengolah
informasi akuntansi keuangan menjadi semakin meningkat karena manajer mempunyai hak legal untuk melakukan
manajemen laba, sehingga semakin bagus informasi yang diterima oleh investor.koefisien regresi untuk variabel
manajemen adalah positif sebesar 0,336 dan probabilitas sebesar 0,000< 0,05. Dengan demikian terdapat pengaruh dari
manajemen laba terhadap kualitas laba. Artinya  manajemen laba berpegaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
laba. Semakin tinggi manajemen laba perusahaan maka semakin tinggi kualitas labanya.
Kata kumci: SAP,Manajemen Laba, Kualitas Laba
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05312480 / THOMAS ALISKA UTOMO PUTRO
AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SBG
PEMODERATING HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TTG ANGGARAN DAN PENGAWASAN (APBD),
2010
Abstrak:

Penelitian berjudul ”Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating
Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)” ini bertujuan untuk
memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai
pemoderating akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan
daerah (APBD).
Subjek yang diteliti adalah anggota dewan lembaga PRD Propinsi Yogyakarta. Sedangkan variabel yang diteliti adalah
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran, dan pengawasan keuangan
daerah. Data yang digunakan adalah data primer melalui angket/kuesioner yang disebarkan langsung kepada anggota
dewan lembaga PRD Propinsi Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 orang. Metode
pengujian statistik dengan menggunakan uji Regresi Linier Sederhana dan Berganda dengan taraf signifikansi 0,05.
Dalam mengambil keputusan dilakukan dengan uji F.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji F, terdapat pengaruh pengetahuan dewan tentang
anggaran tehadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD. Selain itu ditemukan bahwa semua
variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moerating
mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Anggaran, Pengawasan
Keuangan Daerah, dan (APBD)

06312413 / FADLI SULISTIONO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010/2011
Abstrak:

-

06312303 / ACHMAD ARDO F.Q
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA DAN NILAI PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010/2011 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Investment Opportunity Set (IOS) dan mekanisme corporate
governance (keberadaan komite audit komposisi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilkan
manajerial) terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dengan menggunakan metode purposive sampling selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2004-2008.
Dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Idonesia hanya 38 perusahaan yang menjadi sampel
dari penelitian ini. Dalam peelitian ini variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan
leverage. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.  Hasil dari penelitian ini
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mengindikasikan bahwa kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Investment Opportunity Set tidak
berpengaruh terhadap kualitas laba tetapi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, keberadaan komite audit tidak
berpengaruh terhadap kualitas laba tetapi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, komposisi komisaris independen
tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas
laba dan nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dan nilai
perusahaan.    Kata kunci: Investment Opportunity Set, mekanisme corporate governance (keberadaan komite audit,
komposisi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial), kualitas laba, nilai perusahaan.

06312521 / RIFAN RUHUL ALFAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RIGHT ISSUE DAN PENGARUHNYA TERHADAP
EARNING DI BURSA EFEK INDONESIA(BEI), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuanpengaruh harga saham dan volume perdagangan saham terhadap keputusan perusahaan untuk
melakukan right issue. Penelitian ini menggunakan 30 sample perusahaan go public yang melakukan right issue antara
tahun 2004-2006 yang tergabung dalam berbagai jenis industry dan 30 perusahaan yang tidak melakukan right issue
untuk tahun yang samayang ditentukan dari berbagai sektor industri yang ditentukan berdasarkan criteria  judgment
sampling yaitu berada pada industri yang sama dan memiliki range asset yang sama atau hamper sama dengan
perusahaan yang melakukan right issue. Metode analisis data menggunakan analisis  regresi logistic  untuk mengetahui
apakah variabel independent (harga saham dan volume perdagangan) mempunyai pengaruh terhadap variabel
dependent (right issue). Dan menggunakan pengujian parametric paired t test guna menunjukkan peran tiap variabel
dependent secara individual secara individu terhadap variabel dependent.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga saham mempunyai hubungan yang signifikan
dengan keputusan perusahaan untuk melakukan right issue dengan tingkat signifikasi 0,044 dan nilai beta -0,001.
Volume perdagangan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan keputusan perusahaan untuk melakuka right
issue dengan tingkat signifikasi 0,375 dan nilai beta 0,000000035. Earning yang diproksikan dengan operating  income
sebelum dan sesudah right issue tidak mempunyai hubungan yang signifikan.
Kata kunci : right issue, harga saham, volume perdagangan, dan earning.

01312088 / ZANUARDI ARIBOWO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA PERUSAHAAN GO
PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2001-2005), 2008
Abstrak:

Penelitian ini tentang ‖Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Perusahaan Go Public di
BEJ (Tahun 2001-2005)‖. Penelitian ini bertujuan meneliti faktor-faktor yang diperkirakan menjadi penyebab
underpricing dalam penentuan harga saham perdana pada saat Initial Public Offering (IPO). Faktor-faktor yang
diperkirakan tersebut adalah  reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan profitabilitas (ROA), financial
leverage, dan prosentase penawaran saham ke public (PPS).
Sampel penelitian adalah perusahaan yang listing di BEJ dari tahun 2001-2005 dan mengalami underpricing. Jumlah
sample yang memenuhi kriteria ada 42 perusahaan. Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi
berganda, selain itu digunakan model uji klasik untuk menghindari terjadinya bias, uji tersebut antara lain uji
autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t parsial.
Hasil uji yang dapat diperhitungkan dengan bantuan program SPSS for windows versi 12  didapat bahwa tidak terjadi
autokorelasi, multikorelasi, dan heteroskedastisitas dari model analisis yang digunakan. Sedangkan dari hasil uji t
didapat bahwa secara parsial variabel reputasi underwriter dan prosentase penawaran saham ke publik (PPS) saja yang
berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham.
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01312535 / ANDHY SETYAWAN
ANALISIS PENGARUH RIGHT ISSUE TERHADAP TERHADAP DIVIDEN DAN CAPITAL GAIN PADA
PERUSAHAAN YANG GO PUBLIK DI BEI 1995-2005, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kebijakan  right issue berpengaruh terhadap jumlah dividen per lembar
saham(DPS) yang akan diterima pemegang saham dan juga untuk mengetahui apakah dengan  right issue tersebut juga
akan mempengaruhi capital gain. Penelitian ini dilakukan terhadap 31 sampel perusahaan yang melakukan kebijakan
right issue  di Bursa Efek Indonesia selama tahun 1995-2005.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan
right issue  selama tahun 1995-2005 yang tidak melakukan kebijakan lain selain kebijakan  right issue seperti  stock split,
stock dividen,  warrant, dan kebijakan lainnya dan perusahaan yang datanya tersedia lengkap. Untuk menguji dividen
per lembar saham dilakukan dengan cara membandingkan antara dividen per lembar saham sebelum dan sesudah
dilakukan kebijakan right issue, sedangkan untuk menguji capital gain dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata
capital gain 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman right issue. Alat penguji hipotesis yang digunakan adalah
uji beda dua rata-rata (t-test: paired two sample for means) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara rata-rata dividen per lembar saham sebelum dan sesudah right issue. Hal ini
disebabkan karena persentase kenaikan laba bersih perusahaan setelah  right issue  lebih besar atau sama dengan
persentase kenaikan jumlah lembar saham dan dividen pay out ratio mengalami kenaikan atau penurunan  tetapi tidak
signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata return saham 5 hari sebelum
tanggal pengumuman right issue dengan rata-rata return saham 5 hari sesudah tanggal pengumuman  right issue,
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara  capital gain  sabelum dan sesudah
right issue. Hal ini disebabkan karena pasar secara keseluruhan tidak atau kurang mengantisipasi informasi yang
dipublikasikan  dalam hal ini right issue.
Kata kunci : Dividen pay out ratio, Right issue, Capital gain.

03312264 / IRWAN YULIONO
ANALISIS PENGARUH SUSPEND PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN BETA
PADA SAHAM-SAHAM YANG AKTIF DI PERDAGANGKAN DISEKITAR PERIODE SUSPEND 9 - 10 OKTOBER
2008, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menguji beda Abnormal Return Sebelum dan Setelah adanya Suspend ( 9 – 10 Oktober
2008 di Bursa Efek Indonesia ) yang sampelnya di ambil secara purposive sampling.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat reaksi terhadap  abnormal return
sebelum dan setelah  suspend dan juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan  average abnormal return antara
sebelum dan setelah suspend, serta menguji apakah  ada perbedaan antara beta saham sebelum dan setelah suspend.
Untuk menghitung expected return agar mendapatkan nilai abnormal return digunakan metode  market model yang
juga digunakan untuk mendapatkan estimasi beta dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Dalam penelitian ini
ada lima hipotesis yang akan di uji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan regresi OLS (Ordinary Least Square)
dan uji beda dua rata-rata. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pada periode setelah  suspend investor tidak
mendapatkan  abnormal return secara rata-rata karena dengan dilakukannya  suspend investor diberi kesempatan agar
mendapatkan informasi yang relevan untuk melakukan transaksi dan tercipta pasar efisien bentuk lemah. (2) resiko
atau beta saham-saham yang aktif diperdagangkan setelah suspend naik secara signifikan dibandingkan beta sebelum
suspend yang disebabkan karena krisis yang masih terjadi. (3) Suspend dapat mengembalikan  return-return saham ke
dalam kondisi normal kembali. Penelitian ini dilakukan untuk menguji beda Abnormal Return Sebelum dan Setelah
adanya Suspend ( 9 – 10 Oktober 2008 di Bursa Efek Indonesia ) yang sampelnya di ambil secara purposive sampling.
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat reaksi terhadap  abnormal return
sebelum dan setelah  suspend dan juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan  average abnormal return antara
sebelum dan setelah suspend, serta menguji apakah  ada perbedaan antara beta saham sebelum dan setelah suspend.
Untuk menghitung expected return agar mendapatkan nilai abnormal return digunakan metode  market model yang
juga digunakan untuk mendapatkan estimasi beta dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Dalam penelitian ini
ada lima hipotesis yang akan di uji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan regresi OLS (Ordinary Least Square)
dan uji beda dua rata-rata.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pada periode setelah  suspend investor tidak mendapatkan  abnormal
return secara rata-rata karena dengan dilakukannya  suspend investor diberi kesempatan agar mendapatkan informasi
yang relevan untuk melakukan transaksi dan tercipta pasar efisien bentuk lemah. (2) resiko atau beta saham-saham
yang aktif diperdagangkan setelah suspend naik secara signifikan dibandingkan beta sebelum suspend yang disebabkan
karena krisis yang masih terjadi. (3) Suspend dapat mengembalikan  return-return saham ke dalam kondisi normal
kembali.

02312019 / AGNEYASTRI PURNASIWI
ANALISIS PERBEDAAN KINERJA SAHAM JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PADA PERUSAHAAN
YANG MELAKUKAN IPO DI PASAR MODAL INDONESIA, 2010
Abstrak:

Tujuan dari pembelajaran ini adalah menemukan bukti empiris mengenai fenomena perkiraan terjadinya underpricing
dan underperformance pada setiap perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia. Terdapat 112
perusahaan IPO periode 2000-2005. Setelah melakukan pemilihan perusahaan dengan menggunakan metode purposive
sampling, terdapat 39 perusahaan yang akan diteliti.  Hasil dari uji one sample t-test menunjukkan bahwa kinerja saham
jangka pendek maupun jangka panjang mengalami underperformance tetapi tidak didukung dengan bukti empiris
terlihat dari tingkat signifikansinya. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan periode
waktu 2000 sampai dengan 2005. Hasil dari paired sample t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan
antara kinerja saham jangka pendek dan jangka panjang pada perusahaan IPO.

06312235 / FAHRUL IMAM SANTOSO
ANALISIS REAKSI PASAR DENGAN PENGUKURAN KINERJA AKUNTANSI PERUSAHAAN PROSPEKTOR DAN
DEFENDER : ANALISIS DENGAN PENDEKATAN LIFE CYCLE THEORY(PADA PERIODE 2004 SAMPAI DENGAN
2008), 2010
Abstrak:

Penelitian   ini   bertujuan   untuk   untuk  menjelaskan   perbedaan   pengukuran   kinerja akuntansi   sebagai   implikasi
dari  dua  jenis   strategi  perusahaan,yakni  prospector  dan defender  sekaligus melihat hubungannya dengan harga
saham sebagai proksi dari reaksi pasar . Analisis dari  penelitian   ini   menggunakan pendekatan   Life   Cycle   Theory
untuk   menjelaskan   implikasi  organisasional   terhadap   pengukuran   kinerja   akuntansi.Analisis   kinerja   akuntansi
merupakan alternative   untuk   menguji   apakah   laporan   keuangan   memiliki   manfaat untuk   dilakukannya
klasifikasi atau prediksi terhadap pertumbuhan laba, pertumbuhan penjualan, pembagian dividen,  pengembalian atas
investasi  maupun harga saham.  Analisis  laporan keuangan didasarkan pada data keuangan historis yang tujuan
utamanya adalah memberi suatu indikasi kinerja perusahaan  pada masa mendatang.Penelitian  ini menggunakan
sampel data dari  72  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  dan aktif  mengeluarkan  laporan   keuangan pada
periode  2004 – 2008.  Pembagian sampel ke dalam bentuk strategi perusahaan defender dan prospektor ini
menggunakan common factor analysis sehingga didapat 36 perusahaan yang menggunakan tipologi defender dan 36
perusahaan yang menggunakan tipologi prospector .
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Dari penelitian yang telah dilakukan, membuktikan ; 1). Rata-rata pertumbuhan laba perusahaan bertipologi  prospektor
lebih besar dibanding  rata-rata  laba perusahan perusahaan bertipologi   defender ,   2).  Rata-rata  pertumbuhan
penjualan   perusahaan   bertipologi   prospektor lebih besar dibanding rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan
bertipologi defender , 3). Rata-rata dividen pay out perusahaan bertipologi prospektor lebih kecil dibanding rata-rata
dividen pay  out perusahaan bertipologi defender , 4). Return On Investment (ROI) perusahaan prospektor lebih besar
dibanding dengan Rata-rata Return On Investment (ROI) perusahaan defender .
Kata Kunci : Defender , Prospektor , Kinerja Akuntansi, Reaksi Pasar

04312207 / CORY YANI RISKI AMELYA
ANLISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPICING PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK DI
BURSA EFEK JAKARTA, 2009
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing pada perusahaan yang
listing di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000 sampai 2006. Pada penelitian ini underpricing diwakili dengan initial
return. Initial return adalah selisih antara harga penutupan di pasar sekunder pada hari pertama dengan harga
penawaran perdana (IPO). Independen variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain  skala/ukuran
perusahaan, reputasi  underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, jenis industri, rata-rata kurs, persentase saham
yang ditawarkan pada publik, dan profitabilitas perusahaan (ROA). Sampel yang digunakan sebanyak 89 perusahaan.
Model analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda, selain itu digunakan model uji asumsi klasik untuk
menghindari terjadinya bias antara  lain uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Hipotesis
dilakukan dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan yang signifikan antara skala/ukuran
perusahaan, umur perusahaan,  dan persentase saham yang ditawarkan pada publik dengan tingkat underpricing (initial
return). Sedangkan untuk variabel reputasi underwriter, reputasi  auditor, jenis industri, rata-rata kurs, profitabilitas
perusahaan (ROA) tidak berhasil dibuktikan adanya hubungan yang signifikan dengan tingkat underpricing.
Key words : Underpricing, initial return, IPO, skala/ukuran perusahaan, reputasi underwriter, reputasi auditor, umur
perusahaan, jenis industri, rata-rata kurs, persentase saham yang ditawarkan pada publik, dan profitabilitas
(ROA)

06312581 / AKHMAD FARUQ
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penyelesaian penyajian laporan
keuangan. Faktor- faktor yang diteliti adalah likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan,
leverage keuangan dan laporan item – item luar biasa dan / kontinjensi. Objek penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi berganda.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Rasio likuiditas berpengaruh
signifikan terhadap penyelesaian penyajian laporan keuangan. (2) Rasio profitabilitas tidak berpengaruh signifikan
terhadap penyelesaian penyajian laporan keuangan. (3) Rasio solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian
penyajian laporan keuangan (4) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian penyajian
laporan keuangan (5) Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian penyajian laporan
keuangan. (6) Rasio leverage keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian penyajian laporan
keuangan. (7) Laporan  item – item  luar  biasa  dan  /  kontinjensi  tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian
penyajian laporan keuangan.
Kata kunci : Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, umur perusahaan, leverage keuangan dan laporan
item – item luar biasa dan / kontinjensi dan Penyelesaian penyajian laporan keuangan.
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05312166 / ISNAINI NOOR KHASANAH
HUBUNGAN ANTARA PROFESIONALISME AUDITOR DENGAN PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PROSES PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN, 2010
Abstrak:

Laporan  keuangan  sebagai  tanggungjawab  manajemen,  perlu  diaudit  oleh  auditor eksternal yang merupakan pihak
ketiga yang independen. Sikap profesionalisme akan menjadi tuntutan utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor
eksternal.  Gambaran seorang yang profesional  dicerminkan dalam lima dimensi  oleh Hall R, yaitu :  pengabdian pada
profesi, kewajiban sosial,  kemandirian,  kepercayaan terhadap peraturan profesi,  hubungan dengan rekan seprofesi.
Auditor  diharuskan  untuk  melakukan  pertimbangan  tingkat  materialitas  dalam perencanaan prosedur audit,  serta
dalam mengevaluasi  kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.  Pertimbangan  materialitas  merupakan
pertimbangan  profesional  yang dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan
memadai dan yang meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan profesionalisme sebagai variabel independen  dengan  variabel
dependen  yaitu  pertimbangan  materialitas  dalam  proses pengauditan  keuangan.  Responden  penelitian  ini  adalah
auditor  yang  bekerja  di  KAP di Yogyakarta,  yang  berpengalaman  minimal  2  tahun.  Metode  yang  digunakan
adalah nonprobabilitas sampling, dengan mengumpulkan informasi dari responden melalui kiesioner sebagai alat untuk
mengukur variabel. Hipotesis diuji dengan menggunakan program SPSS 14.00 untuk mengolah data respoden dengan
metode statistik nonparametrik Kendall Tau.
Dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel profesionalisme auditor berhubungan secara signifikan
dan positif dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Hubungan
yang signifikan tersebut pada kelima dimensi  profesionalisme,  yaitu :  pengabdian pada profesi,  kewajiban sosial,
kemandirian, kepercayaan  terhadap  peraturan  profesi,  hubungan  dengan  rekan  seprofesi  berhubungan secara
signifikan  dan  positif  dengan  variabel  pertimbangan  tingkat  materialitas.  Hasil pengujian tersebut menunjukkan
bahwa semakin seorang auditor itu memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi, memiliki 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 pertimbangan tingkat materialitas yang lebih baik.
Kata Kunci : profesionalisme, materialitas, auditor

06312311 / IMAM ROHADI ISLAHUDDIN
HUBUNGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN  DENGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN PERSERO DAN
PERBANKAN SWASTA NASIONAL GO PUBLIC, 2010
Abstrak:

Banking ownership interesting to look furthermore remembering public opinion stated that performance of a bank
depend on who’s the owner. This started was reasonable because owner have the authority to selecting the
management that will control bank policy in the future. In Indonesia, this case had to examine, are the bank
performance have the correlation with the ownership.
This  analysis using empirical data from 24 bank in Indonesia, focus on Government and private bank listed Indonesia
Stock Exchange. The results of this study state that bank performance have interaction with the ownership, except for
CAR, BOPO, and NPLgross.
From statistical measure, the one way analysis of variance with probability 5%, stated that bank ownership have
interaction with ROA and FVA. Otherwise, bank ownership have interaction with CAR, BOPO, NPLgross. And from
coefficient of correlation for CAR, ROA, BOPO, NPLgross, and FVA are strong.
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06312009 / NENI OKTAVIANA N
KEMAMPUAN PREDIKTIF EARNINGS DAN ARUS KAS DLM MEMPREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN PADA
PERUSAHAAN FOOD & BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Sejauh ini laporan keuangan, khususnya neraca dan earnings masih diyakini sebagai alat yang andal  bagi para
pemakainya  untuk mengurangi resiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Namun
demikian, untuk laporan  earnings  sampai saat ini masih terdapat kontradiksi atas kesimpulan yang dihasilkan berkaitan
dengan manfaat isi informasi yang dikandungnya, khususnya kemampuan  earnings  untuk memprediksi arus  kas masa
depan yaitu earnings  dan arus kas tahun berjalan dengan mengelompokkan perusahaan yang berlaba positif dan
perusahaan yang berlaba negatif. Demikian  juga halnya dengan laporan arus kas yang telah diwajibkan oleh IAI untuk
dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan.
Studi ini ditujukan untuk menguji kemampuan  earnings dan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. Studi
didasarkan pada data sebanyak 20  laporan keuangan perusahaan food and beverages untuk periode 2005-2009,
dengan menggunakan metode ststistik  regresi linier berganda. Untuk tujuan penelitian ini, analisis juga dilakukan
dengan menggunakan faktor deflator total asset.
Hasil pengujian stastistik untuk perusahaan yang melaporkan laba positif menunjukkan bahwa  earnings  sebagai
variabel independen tidak signifikan dalam hubungannya dengan arus kas tahun mendatang sebagai variabel dependen
dibandingkan arus kas tahun berjalan sebagai variabel  independent signifikan dalam hubungannya dengan arus kas
masa mendatang sebagai variabel dependent.
Sedangkan untuk  perusahaan yang melaporkan laba negatif menunjukkan bahwa earnings sebagai variabel independen
tidaklah signifikan dalam hubungannya dengan arus kas masa mendatang   sebagai variabel  dependen, dibandingkan
prediktor arus kas tahun berjalan sebagai variabel independen terhadap  arus kas masa mendatang sebagai variabel
dependen yang mempunyai laba negative.
Kata Kunci :  Earnings, Arus kas operasi tahun berjalan, Arus kas opersi masa mendatang, Perusahaan yang melaporkan
laba positif, Perusaaan yang melaporkan laba negative dan Kemampuan prediksi.

01312113 / EKA KURNIA GIGIH K
KEPERCAYAAN TERHADAP TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI DALAM EVALUASI KERJA INDIVIDUAL, 2010 ;
Abstrak:

-

06312034 / ADHITYA BAGUS W
MANFAAT LABA DAN ARUS KAS OPERASI UNTUK MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS, 2010
Abstrak:

Financial distress  merupakan kondisi yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan. Kondisi ini dapat diprediksi
menggunakan berbagai model yang dikembangkan dari beberapa penelitian. Kebanyakan model untuk memprediksi
financial distress mengandalkan pada data keuangan, dimana data tersebut lebih mudah diperoleh,dan  fokus pada
laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah arus kas atau laba yang lebih baik untuk memprediksi
kondisi financial distress  pada perusahaan. Di samping itu, penelitian ini mencoba membangun sebuah model untuk
memprediksi kondisi financial distress  pada perusahaan dengan menggunakan data keuangan dan non-keuangan.
Penelitian ini menggunakan analysis sample dan holdout sample. Untuk analysis sample terdiri dar 87 perusahaan pada
model laba dan 87 perusahaan pada model arus kas.
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Sedangkan untuk holdout sample terdiri dari 87 perusahaan. Metode statistik yang digunakan adalah multiple
discriminant analysis (MDA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas lebih baik untuk memprediksi kondisi
financial distress.
Keywords: financial distress, cash flow, earnings

06312321 / TIMBUL SUNYOTO
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN DAN KORELASINYA TERHADAP MARKET VALUE ADDED, 2010
Abstrak:

-

06312042 / IKHWANA
PENGARUH FUNDAMENTAL, RISIKO SISTEMATIK DAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO TERHADAP HARGA
SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG GO PUBLIC DI BEI, 2010
Abstrak:

-

06312040 / RADEN PRALENGGA W
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERMANCE .TERHADAP KINERJA PASAR PERUSAHAAN, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Pasar Perusahaan” yang bertujuan
untuk mengetahui apakah mekanisme  corporate governance semakin kuat berpengaruh terhadap  kinerja pasar
perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dengan menggunakan metode  purposive sampling  untuk tahun antara 2004-2008. Dari seluruh perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya  96  perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini per tahunnya. Dalam
penelitian ini, variabel dependennya adalah kinerja pasar perusahaan, variabel independennya adalah kepemilikan
institusional,  ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit, dan variabel kontrol yang
digunakan adalah  leverage,  komposisi aktiva  dan  profitability. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan
regresi berganda.
Hasil pengujian menunjukkan dari keempat hipotesis yang ada, dua diantaranya yang dapat didukung (dewan komisaris
independen dan komite audit) serta hasil yang bertolak belakang dengan hipotesis (kepemilikan institusional dan
ukuran dewan komisaris).
Kata Kunci  : mekanisme corporate governance, kinerja pasar perusahaan

06312004 / ACHMAD ABI AWFA
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laba” yang bertujuan untuk
mengetahui apakah mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap kualitas laba. Penelitian ini mengambil
sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode purposive
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sampling untuk tahun antara 2004-2008. Dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya 60
perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah kualitas laba,
variabel independennya adalah kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, keberadaan komite
audit dan ukuran dewan direksi, dan variabel kontrol yang digunakan adalah leverage, auditor dan profitability.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda.
Hasil pengujian menunjukkan dari keempat hipotesis yang ada tiga diantaranya yang dapat didukung (kepemilikan
manajerial, komposisi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit) serta hasil yang bertolak belakang
dengan hipotesis (ukuran dewan direksi). Hasilnya menunjukkan bahwa besarnya pengaruh keempat variabel bebas
tersebut adalah sebesar 35,8 % untuk memaksimalkan kualitas laba. Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat
menyimpulkan bahwa penerapan corporate governance yang dilakukan secara efektif mampu meningkatkan kualitas
laba.
Kata Kunci : mekanisme corporate governance, kualitas laba

05312450 / RULY TRI WIDODO
PENGARUH INFORMASI LABA BERSIH,KOMPONEN ARUS KAS,DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
RETURN SAHAM, 2010
Abstrak:

Skripsi ini meneliti mengenai Pengaruh Informasi Laba bersih, Komponen Arus Kas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan
manufaktur yang aktif di perdagangan Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun (2005 – 2009). Yang menjadi
permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah apakah Laba Bersih, Komponen Arus Kas, dan Ukuran Perusahaan memiliki
pengaruh terhadap Return Saham.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen  Return, sedangkan variabel independennya adalah Laba Bersih,
Komponen Arus Kas, dan Ukuran Perusahaan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Arus Kas Operasi dan Ukuran
Perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signufikan terhadap Return Saham, sedangkan Laba Bersih, Arus Kas
Investasi, Arus Kas Pendanaan tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.
Kata Kunci : Laba Bersih, Komponen Arus Kas,ukuran perusahaan, Return.

06312175 / LORA NAN HAQQI PUTRI
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI YOGYAKARTA DAN SURAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan apakah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual berpengaruh
terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Yogyakarta dan Surakarta.
Penelitian ini mengambil sampel para auditor kantor akuntan publik di Yogyakarta dan Surakarta. Dari 70 kuisioner yang
disebar, hanya 60 kuisioner yang dikembalikan dan sebanyak 58 kuisioner yang dapat diolah. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan software SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Namun
kecerdasan spiritual tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.
Key words : Kecerdasan Emosional, Kecerdasan spiritual, Kinerja auditor.
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06312043 / ANGGITA DYAH KUSUMASTUTI
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN MINAT BELAJAR TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN
AKUNTANSI DENGAN KEPERCAYAAN DIRI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kecerdasan emosional dan minat belajar yang terdiri dari 8 komponen, yaitu
pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan social, perasaan senang mahasiswa, ketertarikan
mahasiswa dan minat keikutsertaan mahasiswa dalam belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Penelitian ini
juga bertujuan untuk mengetahi apakah ada peran kepercayaan diri sebagai variable pemoderasi antara kepercayaan
diri dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Disamping itu penelitian ini juga brtujuan untuk
mengetahui apakah ada perbedaan kecerdasan emosional antara mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri kuat
dengan mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri lemah. Tingkat pemahaman akuntansi dilihat dari nilai rata-rata
mata kuliah akuntansi yang terdiri dari AP1, AP2 AKM1, AKM2, AKL1, AKL2, AUDIT, SIA dan TA. Analisis ini menggunakan
regresi linier, MRA dan independent sample T-Test. Hasil dari analisis ini menunjukan bahwa pengenalan diri,
pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan social, perasaan senang mahasiswa dan ketertarikan mahasiswa tidak
berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi dan untuk komponen keikutsertaan mahasiswa berpengaruh
secara signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Kepercayaan diri digunakan sebagai variable moderator.
Adanya perbedaan antara mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri kuat dengan mahasiswa yang memiliki
kepercayaan diri lemah untuk pengenalan diri, dan untuk pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan social,
perasaan senang mahasiswa, ketertarikan mahasiswa tidak memiliki pebedaan.
Kata kunci : penegala diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan sosial, perasaan senang mahasiswa,
ketertarikan mahasiswa, keikutsertaan mahasiswa dalam belajar, percayaan diri, tingkat pemahaman akuntansi.

06312337 / RIYAN PRATAMA
PENGARUH KONSERVATISMA AKUNTANSI TERHADAP PENILAIAN EKUITAS PERUSAHAAN DIMODERASI
OLEH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, 2010
Abstrak:

Setelah dilakukan penelitian terhadap 30 perusahaan Manufaktur periode tahun 2005 – 2008, selanjutnya dilakukan
analisis data. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap penilaian ekuitas dan
mengetahui pengaruh konsevatisme akuntansi, mekanisme corporate governance dan kualits laba terhadap penilaian
ekuitas. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui dua tahap yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik.
Pengukuran alternatif konservatisme akuntansi yang digunakan adalah variabel instrumental konservatisma akuntansi
(VIKV2_23) yang dikembangkan oleh Lo (2005).
Dengan menggunakan analisis regresi Panel, maka penelitian ini berhasil menemukan bahwa konservatisma akuntansi
terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penilaian ekuitas. GCG terbukti sebagai variabel yang memoderasi
hubungan antara konservatisma akuntansi secara positif terhadap penilaian ekuitas. Variabel GCG yang terbukti
memoderasi secara positif terhadap hubungan antara konservatisma akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan
adalah komposisi komisaris independent. Hal ini berarti semakin baik penerapan Corporate Goveranance terutama
dalam menempatkan komposisi komisaris independent maka hubungan antara konservatisma terhadap penilaian
ekuitas perusahaan semakin kuat. Sementara untuk kepemilikan manajerial justru melemahkan hubungan antara
konservatisma akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan.
Kata Kunci : variabel instrumental konservatisma, market to book ratio, mekanisme corporate governance.
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06312081 / ARMINANTO
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI MAGISTER
AKUNTANSI (MAKSI), 2010
Abstrak:

Magister Akuntansi (MAKSI) adalah merupakan salah satu program pendidikan lanjutan pada pendidikan tinggi untuk
mendapatkan gelar Magister Akuntansi, yang harus dijalani setelah selesai menempuh program sarjana atau strata satu
(S1) ilmu ekonomi pada jurusan akuntansi. Program Magister Akuntansi (MAKSI) adalah pendidikan yang harus diikuti
oleh semua lulusan jurusan akunatansi dari semua perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Program Magister
Akuntnasi (MAKSI) harus dijalani selama 4 trisemester atau (16 bulan). Setelah lulus dari Magister Akuntansi akan
mendapatkan gelar kesarjaan dengan gelar M.Ak.  Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari berbagai
motivasi yaitu motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi dan motivasi berprestasi terhadap minat mahasiswa
untuk mengikuti MAKSI. Dari kajian yang dilakukan telah menghasilkan kesimpulan bahwa motivasi kualitas, motivasi
karir, motivasi ekonomi dan motivasi berprestasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat mahaiswa untuk
mengikuti MAKSI. Hal ini disebabkan karena ada dorongan diri mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dan
kemampuan khususnyadalam bidang akuntansi. serta memiliki tanggungjawab yang lebih luas, dan didasarkan kepada
prinsip-prinsip moral yang ideal, seperti sifat jujur, objektif, terbuka dan netral, sehingga mereka dapat melaksanakan
tugas pekerjaanya dengan baik. Serta ingin mendapatkan kesejahteraan financial ekonominya.
Kata kunci : Magister Akuntansi (MAKSI), Motivasi Kualitas, Motivasi Karir, motivasi Ekonomi, motivasi berprestasi.

06312267 / ANNISA FITHRYASTUTI
PENGARUH PEMAHAMAN LAPORAN KEUANGAN & PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN DL  MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA YOGYA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pemahaman
laporan keuangan dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak
penghasilannya di Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling. Adapun
objek dalam penelitian ini adalah badan usaha yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang terdaftar di Kantor Pajak
Pratama Kota Yogyakarta.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antara masing-masing variabel independen yang
diteliti yang terdiri dari 7 variabel, yaitu pemahaman tujuan laporan keuangan, pemahaman karakteristik kualitatif
laporan keuangan, pemahaman unsur laporan keuangan, pemahaman pengakuan dan pengukuran unsur laporan
keuangan, pemahaman Nomor Pokok Wajib Pajak, pemahaman Surat Pemberitahuan, dan pemahaman Surat
Ketetapan Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib
Pajak badan.
Terdapat 7 hipotesis penelitian yang akan diuji menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS
versi 15. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat menunjukan bahwa ternyata tidak ada satu pun dari tujuh variabel
penelitian yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi
kewajiban pajaknya.  Kata kunci: Laporan Keuangan, Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan
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05312212 / WITONO
PENGARUH SIFAT MACHIAVELLIAN, LOCUS OF CONTROL DAN INDEPENDENSI TERHADAP PERILAKU ETIS
AUDITOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana pengaruh sifat machiavellian, locus of
control, dan independensi terhadap perilaku etis auditor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris
pengaruh variabel sifat machiavellian, locus of control dan independensi terhadap perilaku etis auditor. Literatur
menunjukkan bahwa individu dengan tingkat machiavellian tinggi dan lebih rendah tingkat
penalaran etika cenderung kurang mandiri dan lebih cenderung setuju dengan perilaku yang tidak etis. Kemerdekaan
dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil, dan
penerbitan laporan audit. Beberapa hipotesis yang dikembangkan untuk menyelidiki: pertama pengaruh sifat
machiavellianism yang negatif terhadap sikap etis auditor. Kedua, hubungan antara locus of controll dan perilaku etis
auditor. yang terakhir adalah hubungan antara independensi auditor dan perilaku etis auditor.
Penelitian ini menggunakan sampel staf auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di kota
Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda, dengan metode ini
dapat dilihat bagaimana pengaruh setiap variabel seperti sifat machiavellianisme,locus of controll,dan independensi
terhadap perilaku etis auditor.
Hasil dari penelitian ini hipotesis satu dan tiga terbukti sedangkan hipotesis kedua tidak terbukti hal ini mungkin
disebabkan karena auditor lebih memilih bekerja menggunakan katrampilan yang dimiliki dan tidak berdasarkan locus
of controll diri mereka sendiri.
Kata kunci : Sifat Machiavellianisme, Locus Of  Controll, dan Independensi, Perilaku Etis Auditor.

05312308 / ANANDA TRI WIDODO
PERBANDINGAN PENGARUH EVA DAN ROA TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2005-2007), 2010
Abstrak:

Skripsi ini meneliti mengenai Perbandingan pengaruh EVA dan ROA terhadap Return Saham pada perusahaan
Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah apakah
metode EVA dan ROA memiliki pengaruh terhadap Return Saham dan untuk mengetahui manakah antara metode EVA
dan ROA yang lebih berpengaruh terhadap Return Saham?
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pengukuran empiris untuk membuktikan apakah benar terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara Metode EVA dan ROA trehadap Return  Saham. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa metode ROA memiliki pengaruh yang positif dan signufikan terhadap Return Saham, sedangkan
metode EVA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return Saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pengukuran kinerja keuangan dengan metode ROA lebih baik dibandingkan metode EVA  dalam pengaruhnya
terhadap Return Saham.
Key Words: Economic Value Added (EVA), Return On Assets (ROA), Return Saham
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05312514 / ANOM BIMA PRASETYA
PERSEPSI AUDITOR TENTANG FAKTOR - FAKTOR YANG MENENTUKAN KUALITAS AUDIT   (STUDI EMPIRIS
PADA SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh faktor-faktor keahlian dan independensi akuntan terhadap kualitas
audit. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah  kualitas  audit, sedangkan variabel independennya adalah
kapabilitas theknikal auditor yang dicerminkan  kedalam  dua  hal, yaitu: pengetahuan dan pengalaman, serta variabel
independensi  auditor yang dicerminkan kedalam tiga hal, yaitu: lama ikatan dengan klien, tekanan dari klien, dan
telaah dari rekan auditor.
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data primer dan populasi dalam penelitian ini adalah para auditor
independen  yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik  pengambilan sampel menggunakan
Convenience  Sampling dan diperoleh sebanyak  86  data yang  dijadikan sebagai alat analisis dalam penelitian tersebut.
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Regresi Linier  Berganda  yang telah terbebas dari
asumsi klasik dan diperoleh hasil pengujian bahwa  keahlian pengetahuan dan pengalaman)  dan independensi auditor
(lama ikatan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer review)  berpengaruh
secara signifikan  terhadap  kualitas audit.
Kata kunci :  khapabilitas theknikal auditor, independensi  auditor, dan  kualitas audit.

05312187 / SRI WINDIARNI
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP LINGKUNGAN KERJA AKUNTAN PUBLIK, 2010/2011 ;
Abstrak:

-

05312485 / AGUNG ADI PRABOWO
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERAN AKUNTAN DALAM PEMEBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA,
2009/2010
Abstrak:

Saat ini semakin banyaknya kasus korupsi yang terkuak membuat peran akuntan di sektor swasta dan pemerintahan
menjadi sorotan yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini bertujuan mencari tahusejauh
mana persepsi mahasiswa terhadap peran akuntan dalam memberantaskorupsi di Indonesia. Disini mahasiswa
dikelompokkan jadi dua bagian yaitumahasiswa akuntansi yang sudah atau sedang mengambil mata kuliah audit dan
mahasiswa non akuntansi yang digolongkan berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan) dan juga akuntan sendiri
dibagi lagi menjadi empat jenis akuntan (akuntan internal, akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pemerintahan).
Hasil penelitian menunjukkan indikasi bahwa persepsi mahasiswaakuntansi yang sudah/sedang mengambil kuliah audit
dan non-akuntansi terhadapperan akuntan dalam memberantas korupsi di Indonesia terdapat perbedaan. Baikitu
menurut laki-laki maupun perempuan terdapat perbedaan persepsi terhadapakuntan.
Kata kunci: tingkat kepercayaan mahasiswa, kinerja akuntan menurut mahsaiswaakuntansi dan non-akuntansi, kinerja
akuntan menurut mahasiswa laki-laki danperempuan.
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SIGIT	HANDOYO	,	SE.,M.BUS
04312090 / ANDRA WIDYASKORO
ANALISA PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN PERATAAN LABA YANG
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini meneliti pengaruh karakteristik suatu perusahaan terhadap perataaan laba yaitu suatu manajemen laba
yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.
Sampel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yaitu dari periode
tutup buku 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2007.
Hasil dari penelitian ini adalah ada bebrapa perusahaan yang mempunyai karakteristik tertentu yang disebutkan dalam
penelitian ini melakukan perataan laba. Jadi dengan kata lain tidak semua karakteristik perusahaan berpengaruh positif
terhadap tindakan perataan laba.

05312203 / ADRIAN RENGGA MUKTI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN,
2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kecepatan penyampaian laporan
keuangan. Faktor- faktor yang diteliti adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, umur perusahaan, KAP
besar dan lamanya perusahaan menggunakan KAP. Objek penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan sektor
pertambangan, pertanian, serta industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan data tahun 2006 hingga tahun 2008. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis
regresi berganda.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Rasio profitabilitas tidak berpengaruh signifikan negatif
terhadap kecepatan penyampaian laporan keuangan. (2) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan negatif
terhadap kecepatan penyampaian laporan keuangan. (3) Rasio Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap
kecepatan penyampaian laporan keuangan. (4) Umur perusahaan  berpengaruh signifikan negatif terhadap kecepatan
penyampaian laporan keuangan. (5) KAP besar berpengaruh signifikan negatif terhadap kecepatan penyajian laporan
keuangan. (6) Lamanya perusahaan menggunakan KAP tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap penyampaian
laporan keuangan.

05312078 / ADI ABIB ALMUHDAR
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SISTEM PADA E-GOVERNMENT, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memperngaruhi Kualitas Sistem Pada e-
Government.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antar satu variabel yang diteliti
mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini ada tujuh hipotesis yang
akan diuji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis dengan Model Analisis Regresi Berganda yang
menggunakan bantuan program Amos 18.0.   Penelitian ini dapat disimpulkan bahawa partisipasi pemakai, keterlibatan
pemakai, komunikasi pemakai pengembang, dukungan manajemen puncak, pelatihan, konflik pemakai, keahlian
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pemakai, berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem pada e-Government.  Kata Kunci : Partisipasi Pemakai,
Keterlibatan pemakai, Komunikasi Pemakai Pengembang, Dukungan Manajemen Puncak, Pelatihan, Konflik Pemakai,
Keahlian Pemakai, dan Kualitas Sistem.

05312058 / DIMAS BRAM ARDI S.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGGUNAAN MOBILE BANKING PADA
NASABAH DI JAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah
Di Jakarta” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi perilaku penggunaan
terhadap mobile banking di Jakarta. Mobile banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses langsung
oleh nasabah melalui telepon selular dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di SIM Card dan saat ini
menggunakan media SMS (Short message services). Mobile Banking diperlakukan sebagai salah satu layanan sistem
informasi dari pihak perbankan yang paling penting yang mampu menghasilkan informasi keuangan, yang meliputi cek
saldo, transfer dana, informasi tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan, dan sebagainya melalui suatu alat pemampu
Internet tanpa kabel. Penting bagi nasabah untuk mendapat kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi
keuangan dan melakukan transaksi secara on-line, tanpa harus mengunjungi Bank tempat mereka menjadi nasabah.
Ketika nasabah merasa terpuaskan oleh dua hal yakni kecepatan dalam memperoleh informasi keuangan serta
keakuratannya dan kemudahan dalam pelaksanaan aktifitas transaksi m-banking maka tujuan layanan SMS sebagai
sistem informasi perbankan yang bernilai tambah akan tercapai.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank secara umum di Jakarta. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 200, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 168 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 16.0. dan SPSS versi 16.0.
Dari enam hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti.  Hasil yang didapat dari penelitian
ini yaitu hanya kepercayaan dan kepuasan pengguna yang memiliki efek positif terhadap perilaku penggunaan mobile
banking. Sedangkan kepercayaan memiliki efek positif terhadap persepsi manfaat dan persepsi resiko memiliki efek
negatif terhadap kepercayaan.  Kata Kunci: Mobile Banking, Kepercayaan, Kepuasan Pengguna, Technology Acceptance
Model.

05312533 / EKA PRASTYANTO
ANALISIS KETERKAITAN INCOME SMOOTHING DENGAN EXPECTED EARNING PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara perataan laba (income smoothing) dengan
ekspektasi laba  (ekspekted earnings). Perataan laba merupakan suatu kebijakan yang diambil manajemen dalam
laporan keuangan karena pihak manajemen sadar bahwa informasi laba-rugi sangat berpengaruh pada penilaian kinerja
oleh pihak investor ataupun pemilik.  Pokok permasalahan dalam penelitian ini apakah teradapat keterkaitan anatara
income smoothing dengan ekspekted earnings? Variable yang digunakan berupa total asset, net earnings, leverage,
discretionary accrual, status kepemilikan dan resiko industri.
Berdasarkan pengujian korelasi parsial yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa secara parsial korelasi yang terjadi
antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki arah yang positif, hanya hubungan antara leverage
dengan expected return dan hubungan beta dengan expected return yang memiliki arah negatif. Dari uji t regresi
(pengujian secara parsial) yang dilakukan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara net earning, leverage,
total asset, risiko industri, dan struktur kepemilikan terhadap expected earning. Tetapi untuk pengaruh antara
discretionary accrual terhadap expected earning tidak dapat mendukung hipotesis sepuluh, hal ini dikarenakan
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pengaruh yang terjadi memiliki arah yang negatif dan tidak signifikan. Hal ini dapat terjadi karena adanya krisis ekonomi
global, yang sangat berdampak pada pasar modal dunia.

04312147 / SANDI FITRIANSYAH
ANALISIS PENGARUH RASIO-RASIO KEUANGAN , EVA DAN MVA TERHADAP RETURN SAHAM, 2010
Abstrak:

Kegiatan penanaman modal oleh seorang investor dalam perusahaan tentu membutuhkan suatu informasi tentang
keadaan suatu perusahaan yang bersangkutan. Informasi tersebut akan membantu investor untuk dapat menilai kinerja
manajemen perusahaan, dimana kinerja manajemen yang baik dapat mendorong dan meyakinkan investor untuk
menanamkan modalnya lebih banyak lagi dalam perusahaan. Pada umumnya kinerja manajemen banyak diukur
berdasarkan rasio keuangan yang mengabaikan biaya modal atas investasi oleh sebab itu munculnya kinerja keuangan
yang lebih modern yaitu eva dan mva. Selain itu investor harus memperhatikan risiko sistematis yang akan dihadapi.
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh rasio-rasio keuangan, EVA, dan MVA terhadap return
saham pada perusahaan manufaktur. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling method. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang go public di BEI. Kemudian data diolah dengan SPSS
versi, analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio
likuiditas, leverage, aktivitas,  profitabilitas, economic value added (EVA) dan market value added (MVA) berpengaruh
signifikan terhadap return saham. Kaca kunci : return saham, profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio aktivitas, EVA dan
MVA.

05312323 / SATRIYO CANGGIH B.N
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KODYA YOGYAKARTA, 2009/2010 ;
Abstrak:

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek Pajak Hotel sebagai dasar pertimbangan
layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kodya Yogyakarta, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hotel
sebenarnya di Kota Yogyakarta serta mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Hotel yang
dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kodya Yogyakarta selama ini.
Hasilnya menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel di Kodya Yogyakarta telah memenuhi target yang ditetapkan oleh
Pemda Kodya Yogyakarta. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh BPKKD Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin
efisien, begitu juga dengan tingkat efektivitasnya dari tahun ke tahun semakin efektif.

05312318 / JALU WARIS WIJANARKO
ANALISIS TINGKAT KONTRIBUSI,EFISIENSI&EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH&RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SLEMAN PER 05-08, 2009/2010
Abstrak:

Setelah dikeluarkan paket kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang-
undang No. 33 Tahun 2004 memicu setiap daerah untuk mengeksploitasi berbagai sumber kekayaan daerah. Otonomi
daerah memberikan wewenang yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerahnya
secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah yang dimilikinya. Salah satu kewenangan yang
diberikan adalah pengelolaan sumber penerimaan keuangan daerah yaitu dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
Kabupaten Sleman sebagai daerah yang bersiap untuk otonomi juga telah berupaya menggali sumber daya untuk
pemenuhan kebutuhan daerah.pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi sebagai sumber
penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Maka penulis tertarikuntuk menganalisa kontribusi, efisiensi
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dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005-
2008. Analisa dilakukan antara tiga variabel, yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan variabel Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan analisa yang dilakukan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah baik atau peranannya
besar. Untuk retribusi daerah peranannya cukup. Analisis efisiensi dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah selama periode 2005-2008 dapat dikatakan sangat efisien, analisis efektifitas pajak daerah dan
retribusi daerah selama periode 2005-2008 masuk dalam  kriteria sangat efektif, sedangkan untuk laju pertumbuhan
pajak daerah selama periode 2005-2008 cenderung menurun terjadi pertumbuhan 3,65 % pada tahun 2006, dan untuk
laju pertumbuhan retribusi daerah cenderung naik pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 27,10
%.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektivitas dan Efisiensi.

06312117 / TRI ANA FAUZIAH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, tingkat profitabilitas, rasio
aktivitas, solvabilitas, reputasi auditor, dan perubahan auditor terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling.
Halis uji-t yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, solvabilitas, reputasi auditor,
dan perubahan auditor terbukti tidak berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan tingkat profitabilitas dan rasio
aktivitas berpengaruh terhadap audit delay..  Kata Kunci ; audit delay, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, tingkat
profitabilitas, rasio aktivitas, solvabilitas, reputasi auditor, dan perubahan auditor

05312060 / ALLAN WIHARTONO
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI DARI TAHUN 2006-2008, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. BAPEPAM, menetapkan Kep No.
36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala yaitu bahwa perusahaan publik wajib
menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak tanggal
berakhirnya tahun buku. Pemilihan sampel menggunakan metode Purposive Sampling dimana data yang diambil
berasal dari 57 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2006-2008. Dari hasil pengolahan Regresi Berganda
diketahui bahwa koefisien determinasi Adjusted R2 = 0,037. Artinya seluruh variabel independen (Profitabilitas, Debt to
Asset Rasio, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, dan Reputasi Auditor) hanya mampu menjelaskan variasi dari
variabel dependen (ketepatan waktu) adalah sebesar 3,7%.  Kata kunci : timeliness, profitabilitas, debt to asset ratio,
ukuran perusahaan, kepemilikan publik, reputasi auditor.

03312305 / MUHAMMAD JA’FAR ARIFIN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH UNTUK MENGGUNAKAN INTERNET BANKING
DI SOLO, 2009 ;
Abstrak:

Penelitian ini  berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menggunakan Internet Banking Di
Solo” yang bertujuan untuk menguji apakah faktor manfaat, kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi, dan
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kepercayaan dapat berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menggunakan internet banking.  Penelitian ini
menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai dasar penelitian dan fokus pada variabel internal model
TAM yang dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan akan sistem informasi
selain itu juga didukung oleh teori lainnya. Penelitian ini mengambil  sampel para nasabah bank yang telah
menggunakan internet banking di Solo.  Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling convenience/accidental,
dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah  170  dapat kembali  dan diolah  sebanyak 159  sampel. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 15.0, dan AMOS versi 6.0.
Dari  empat  hipotesis yang diujikan pada penelitian ini,  semua hipotesis terbukti. Hipotesis ini terbukti dan mendukung
teori technology acceptance model (TAM) karena adopsi teknologi dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang
dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan penggunaan sistem.
Kata Kunci:  manfaat, kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi, kepercayaan, internet banking.

05312336 / ARIAWAN LUTFI NOOR
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN BESARNYA NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL WATTAMWIL(BMT) DI KAB.SLEMAN, 2009/2010
Abstrak:

Meningakatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan  yang sesuai dengan prinsip syariah
mendapat respon positif dari pemerintah.perkambangan perbankan syariah tersebut di dukung oleh banyak faktor
dimana salah satu faktor utamanya adalah penyaluran pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentikasi
faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan musyarakah
pada BMT di Kabupaten Sleman Penelitian ini mengambil sampel para pegawai aktif yang bekerja pada suatu BMT yang
tersebar di Kabupaten Sleman. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner
yang disebar sejumlah 35 dapat kembali dan diolah  sebanyak 35 sampel. Pengujian dilakukan menggunakan software
SPSS. Dari empat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua terbukti signifikan terhadap penentuan besarnya
nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dan faktor-faktor ini dapat menjadi rujukan atau dasar dalam
mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan.
Keyword:pembiayaan musyarakah, nisbah bagi hasil, tingkat keuntungan yang diharapkan ,jenis usaha, biaya opersional
dan suku bunga bank konvensional

06312523 / RIFQI KURNIASIH
PENGARUH INDEPENDENSI DAN BATASAN WAKTU AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT, 2010
Abstrak:

Akuntan publik merupakan auditor independen yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam
bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Akuntan publik bertugas memeriksa dan memberikan
opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini berkaitan dengan banyaknya pihak yang berkepentingan atas laporan audit yang
berkualitas. Kualitas audit yang baik akan dihasilkan laporan auditan yang mampu menyajikan temuan dan melaporkan
dengan sesungguhnya tentang kondisi keuangan kliennya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
independensi dan batasan waktu audit terhadap kualitas hasil audit. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari
pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan
adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak
memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi
kualitas audit adalah batasan waktu audit. Minimnya waktu aktual yang diberikan untuk melakukan suatu audit
menyebabkan auditor tergesa-gesa dalam melaksanakan tugas tersebut dan biasanya hanya menghasilkan kualitas
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audit yang rendah. Sebaliknya bila batasan waktu terlalu longgar, maka fokus perhatian auditor akan berkurang pada
pekerjaannya sehingga akan cenderung gagal mendeteksi bukti audit yang signifikan.
Penelitian ini disusun sebagai peneilitian eksperimental dimana sampel dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu
kelompok kontrol dan kelompok perlakukan. Hasil dari penelitian pada kelompok kontrol diketahui bahwa:
independensi dan batasan waktu audit secara simultan memiliki pengaruh sebesar 18,% dimana independensi memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan sedangkan batasan waktu audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kualitas audit. Hasil dari penelitian pada kelompok perlakukan diketahui bahwa: independensi dan batasan waktu audit
secara simultan memiliki pengaruh sebesar 61,8% dimana independensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap kualitas audit sedngkan batasan audit memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.

06312292 / VEBTASVILI
PENGARUH INTELECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN(STUDI KASUS INDUSTRI
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2007-2009), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk  menguji adanya pengaruh  positf Intellectual Capital  (VACA, VAHU, STVA)  terhadap
kinerja  keuangan perusahaan  (ROA, ATO, GR) serta menguji adanya pengaruh positif  Intellectual Capital dan rata-rata
pertumbuhan Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan  masa depan.  Populasi dalam penelitian ini
adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 2009.  Adapun
sampel yang diperoleh  sebanyak 19 perusahaan dengan  metode purposive sampling. Analisis menggunakan uji outer
model dan inner model.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  positif Intellectual Capital  terhadap kinerja keuangan
perusahaan selama tiga tahun pengamatan 2007-2009. Begitu pula terdapat pengaruh positif Intellectual Capital
terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan.  Tingkat  pertumbuhan Intellectual  Capital  berpengaruh  positif
terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan.
Kata kunci:  Intellectual  Capital,  Kinerja Perusahaan,  Rata-rata Pertumbuhan Intellectual Capital

05312434 / MEGA ANGGUNG DWIWANDA
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SOSIAL DALAM LAPORAN
KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN JASA DI BURSA EFEK INDONESIA, 2009 ;
Abstrak:

Pengungkapan sosial perusahaan perlu dilakukan sebagai wujud pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari
kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan, terhadap Masyarakat secara
keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah  Karakteristik perusahaan, yang diproksikan dalam
Profile, Ukuran perusahaan, Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan manajemen,  profitabilitas, leverage, mempengaruhi
pengungkapan sosial suatu perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur dan
Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2008, yang dipilih melalui metode purposive sampling,
sehingga diperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang Signifikan
antara Karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan, (2) Variabel  size  perusahaan, Ukuran
dewan komisaris dan  leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial.
Kata kunci : Pengungakapan sosial,  Profile, Size, Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan manajemen, profitabilitas,
leverage
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05312426 / HENDRY SETIAWAN
PENGARUH LIKUITAS, PERTUMBUHAN LABA, DAN LEVERAGE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PADA PERIODE 2006-2008, 2009/2010
Abstrak:

-

06312450 / HENDRA WAHYU UTOMO
PENGARUH NILAI KURS DOLLAR AS TERHADAP HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

Penelitian ini menguji pengaruh nilai kurs dollar AS terhadap harga saham dan volume perdagangan saham perbankan.
Penelitian ini melakukan pengujian terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dalan kurun waktu 2007 –
2008. Data yang diperoleh berasal dari laporan keuangan yang bersifat bulanan selam 2 tahun terakhir. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kurs dollar AS tidak berpengaruh terhadap harga saham dan volume
perdagangan saham perbankan.

04312326 / EKA NUGROHO
PENGARUH PERSONAL MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PPAK,
2010 ;
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 dan biaya pendidikan  terhadap minat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk).
Penelitian ini mengambil sampel para mahasiswa jurusan akuntansi perguruan tinggi d Karisdenan Surakarta. Sampel
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuesioner yang tersebar sebanyak
200, yang dapat kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 191 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, dan motivasi berprestasi 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).
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05312324 / AKHMAD NUR ADIYANTORO
PENGARUH STRUKTURAL ASSURANCE DAN PERCEIVED REPUTATION TERHADAP TRUST PENGGUNA
INTERNET DI SISTEM E-COMMERCE, 2010
Abstrak:

Transaksi melalui e-commerce memiliki potensi resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu faktor kepercayaan (trust)
pelanggan terhadap vendor menjadi faktor kunci dalam e-commerce. Indonesia sebagai negara sedang berkembang
dan baru mengadopsi e-commerce, tentunya memiliki beberapa perbedaan dengan negara-negara maju yang telah
lama mempraktikkannya. Perbedaan tersebut setidaknya menyangkut masalah regulasi, perangkat hukum dan tingkat
keamanan. Berkaitan dengan praktek e-commerce di Indonesia yang relatif masih baru tersebut, fenomena yang
menarik untuk diteliti adalah sejauhmana structural assurance dan perceived reputation berpengaruh terhadap trust
pengguna internet di e-commerce.
Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh variabel structural assurance terhadap trust pengguna internet
di sistem e-commerce dan (2) menganalisis pengaruh variabel perceived reputation terhadap trust pengguna internet di
sistem e-commerce.
Penelitian ini mengambil sampel pada list friend yahoo messenger penulis. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik simple random sampling, dari seluruh kuesioner yang tersebar sebanyak 150, yang dapat kembali
dan dapat diolah adalah sebanyak 109 sampel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS
13.0.
Dari kajian yang telah dilakukan telah menghasilkan kesimpulan bahwa structural assurance dan perceived reputation
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap trust pengguna internet di sistem e-commerce. Hal ini menunjukan
bahwa tigkat kepercayaan terbentuk apabila terdapat structural assurance yang menjamin pelanggan dalam
bertransaksi atau melakukan transfer data pelanggan secara aman Di samping itu perceived reputation yang baik
memberikan rasa yakin kepada pelanggan bahwa mereka telah tepat menentukan vendor dalam bertransaksi.
Kata-kata kunci: structural assurance, perceived reputation, trust pengguna internet, sistem e-commerce.

06312452 / NIA CHALISTA
PENGARUH TIME BUDGET PRESSURE DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT,
2010/2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  time budged pressure  dan pengalaman auditor terhadap kualitas
audit. Kualitas audit merupakan gabungan probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan
tentang adanya suatu pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi klien. Faktor yang diprediksi mampu
mempengaruhi kualitas audit antara lain adalah  time budget pressure  dan pengalaman auditor. Dalam membuat
perencanaan audit, dibutuhkan ketepatan dan keseimbangan antara waktu yang dianggarkan dengan tugas yang akan
diselesaikan. Oleh karena itu,  time budget  yang ditetapkan untuk melaksanakan pengauditan harus dialokasikan
secara realistis. Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor.
Pengalaman auditor akan semakin berkembang seiring dengan banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa:  time budget pressure dan pengalaman auditor secara simultan berpengaruh
secara signifikan terhadap kualitas audit. Secara spesifik,  time budget pressure  berpengaruh negatif terhadap kualitas
audit sedangkan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak manajemen maupun klien dalam menentukan waktu audit yang
dibutuhkan dalam proses audit laporan keuangan perusahaan dan auditor (KAP) yang dipandang memiliki pengalaman
yang baik. Hal ini penting dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kualitas audit yang baik.
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06312575 / GILANG TAUFIK RAMADHIAN
PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP PROFESIONALISME KERJA LULUSAN JURUSAN AKUNTANSI FE UII DI
ERA GLOBALISASI, 2010
Abstrak:

Sekarang ini globalisasi seakan menjadi beban bagi para sarjana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di era ini.
Karena harus berhadapan dengan lulusan asing sebagai akibat dari globalisasi tersebut. Di samping itu globalisasi juga
memberikan  peluang kepada sarjana lokal karena masuknya sejumlah perusahaan multinasional.
Lulusan akuntansi sebagai calon penyedia jasa layanan akuntansi harus memiliki kemampuan ,profesionalitas,
kompetensi, dan daya bersaing yang tinggi agar tetap eksis dalam menghadapai persaingan yang ketat. Berhubungan
dengan hal itu, lulusan jurusan akuntansi harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dari segi teknis seperti penguasaan
standar-standar profesi, penguasaan tekhnologi dan peraturan terkait lainya, maupun dari segi  non teknis seperti
penguasaan bahasa asing terutama inggris, dan kesadaran etika.
Penelitian ini dilakukan untuk mngetahui persepsi pengguna terhadap profesionalitas kerja lulusan  jurusan akuntansi
FE UII. Mengapa pengguna, karena merekalah yang paling mengerti akan kinerja dari para pegawainya. Karena
penelitian ini mngetahui kualitas profesionalisme kerja lulusan jurusan akuntansi FE UII, maka menggunakan variable-
variabel pembentuk profesionalisme, yaitu skill, knowledge, dan character. Penelitian ini di lakukan dengan metode non
probability sampling. Sampel yang di gunakan berjumlah 80 responden.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable-variabel yang di uji menunjukkan hasil yang positif dimana para
pegawai lulusan jurusan akuntansi FE UII bekerja secara professional di bidangnya.
Kata kunci : profesionalisme kerja lulusan jurusan akuntansi FE UII.

06312279 / PRASETIA ADI NUGROHO
STUDI ATAS BELANJA MODAL PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN BELANJA PEMELIHARAAN DAN SUMBER PENDAPATAN, 2010 ;
Abstrak:

-
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SUGENG	INDARDI,	DRS.,	MBA.
06312102 / LIA SUKMA WIJAYA
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DENGAN METODE BALANCED SCORECARD
: STUDI KASUS PADA BMT SUBBULUSSALAM, 2010
Abstrak:

Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah unit usaha atau perusahaan. Selama ini banyak
pengukuran kinerja perusahaan yang hanya dilihat dari aspek keuangan, yang sesungguhnya hanya menggambarkan
kinerja jangka pendek saja, tidak menggambarkan kinerja jangka panjang. Penelitin ini dilakukan pada BMT
Subbulussalam  Yogyakarta yang merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan
prinsip-prinsip syariah islam (pola bagi hasil) yang merupakan perpaduan dari dua lembaga yang terdiri dari Baitul Maal
(Lembaga Sosial) dan Baitut Tamwil (Lembaga Komersial/Bisnis), yang diharapkan mampu bekerja  secara efisien, efektif
dan produktif. Untuk mengukur kinerja BMT Subbulussalam Yogyakarta tersebut maka penulis melakukan penelitian
dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Balanced Scorecard terdiri dari 4 aspek : aspek keuangan, pelanggan,
bisnis internal serta aspek pembelajaran dan pertumbuhan.
Tekhnik analisa yang digunakan menggunakan pengolahan data primer, seperti : studi lapangan, wawancara, kuesioner
dan juga data sekunder dengan pengumpulan data dari BMT yang berupa laporan keuangan. Sedangkan untuk metode
analisis penulis menggunakan alat  ukur metode Balanced Scorecard yang menilai kinerja BMT Subbulussalam
Yogyakarta melalui empat perspektif Balanced Scorecard. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Kinerja Perspektif Keuangan, Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas
BMT Subbulussalam Yogyakarta dikatakan  masih belum efektif, dilihat dari penurunan yang terjadi per tahun. Pada
Kinerja Perspektif Pelanggan, rata-rata pelanggan merasa puas dengan layanan dan  sarana/fasilitas yang diberikan,
serta adanya pangsa pasar yang efektif dilihat dari adanya peningkatan nasabah per tahun.
Pada Kinerja Perspektif Bisnis Internal berdasarkan proses operasi BMT Subbulussalam yang merasa puas, karena
terdapat penyampaian produk dan pelayanan jasa yang baik kepada nasabah (anggota) secara efisien, konsisten dan
tepat waktu. Sedangkan Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, indikator produktivitas karyawan belum
efektif dan Indikator retensi karyawan sudah efektif  serta indikator kepuasan karyawan BMT Subbulussalam yang
merasa puas, terdapat adanya keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan, pengakuan akses untuk
memperoleh informasi, dorongan yang  aktif untuk melakukan kreatifitas dan dukungan atasan, kompensasi dalam
bekerja, kondisi kerja serta budaya kerja.
Kata Kunci : Balance Scorecard, Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan.
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06312100 / RADHIAVITRI ERLITASARI
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DENGAN METODE BALANCED SCORECARD
STUDI KASUS PADA BMT AGAWE MAKMUR, 2010
Abstrak:

Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah unit usaha atau perusahaan. Selama ini banyak
pengukuran kinerja perusahaan yang hanya dilihat dari aspek keuangan, yang sesungguhnya hanya menggambarkan
kinerja jangka pendek saja, tidak menggambarkan kinerja jangka panjang. Penelitin ini dilakukan pada BMT
Subbulussalam Yogyakarta yang merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan
prinsip-prinsip syariah islam (pola bagi hasil) yang merupakan perpaduan dari dua lembaga yang terdiri dari Baitul Maal
(Lembaga Sosial) dan Baitut Tamwil (Lembaga Komersial/Bisnis), yang diharapkan mampu bekerja secara efisien, efektif
dan produktif. Untuk mengukur kinerja BMT Subbulussalam Yogyakarta tersebut maka penulis melakukan penelitian
dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Balanced Scorecard terdiri dari 4 aspek : aspek keuangan, pelanggan,
bisnis internal serta aspek pembelajaran dan pertumbuhan.
Tekhnik analisa yang digunakan menggunakan pengolahan data primer, seperti : studi lapangan, wawancara, kuesioner
dan juga data sekunder dengan pengumpulan data dari BMT yang berupa laporan keuangan. Sedangkan untuk metode
analisis penulis menggunakan alat ukur metode Balanced Scorecard yang menilai kinerja BMT Subbulussalam
Yogyakarta melalui empat perspektif Balanced Scorecard. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Kinerja Perspektif Keuangan, Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas
BMT Subbulussalam Yogyakarta dikatakan  masih belum efektif, dilihat dari penurunan yang terjadi per tahun. Pada
Kinerja Perspektif Pelanggan, rata-rata pelanggan merasa puas dengan layanan dan sarana/fasilitas yang diberikan,
serta adanya pangsa pasar yang efektif dilihat dari adanya peningkatan nasabah per tahun.
Pada Kinerja Perspektif Bisnis Internal berdasarkan proses operasi BMT Subbulussalam yang merasa puas, karena
terdapat penyampaian produk dan pelayanan jasa yang baik kepada nasabah (anggota) secara efisien, konsisten dan
tepat waktu. Sedangkan Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, indikator produktivitas karyawan belum
efektif dan Indikator retensi karyawan sudah efektif serta indikator kepuasan karyawan BMT Subbulussalam yang
merasa puas, terdapat adanya keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan, pengakuan akses untuk
memperoleh informasi, dorongan yang aktif untuk melakukan kreatifitas dan dukungan atasan, kompensasi dalam
bekerja, kondisi kerja serta budaya kerja.
Kata Kunci : Balance Scorecard, Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan.

06312208 / LISKA FAUZIAH RAKHMI
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH  (STUDI KASUS PADA
BRI SYARIAH KANTOR CABANG YOGYAKARTA), 2010
Abstrak:

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan pada bank syariah. Murabahah adalah akad jual beli barang
dengan harga jual sebesar biaya perolehan, ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan
biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank-bank Islam mengambil murabahah untuk memberikan
pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki
cukup uang untuk mendapatkan atau membeli barang tersebut.
Penyajian informasi yang handal, relevan, mudah dimengerti dan juga bisa dibandingkan merupakan unsur penting
mengingat bahwa satu fungsi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang bersifat keuangan dalam
hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan syariah di dalam menjalankan operasionalnya
membutuhkan proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai proses akuntansi. Akuntansi ini
dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut maka
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dipandang perlunya standar akuntansi yang sarat dengan nilai-nilai keislaman sehingga dapat dipertanggungjawabkan
yaitu berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan khususnya pembiayaan murabahah yaitu PSAK 102.
PSAK bukan hanya sebagai acuan transaksi perbankan, tetapi juga mengatur seluruh transaksi lembaga keuangan
syariah. PSAK sangat efektif bagi pengembangan perbankan syariah karena dengan adanya PSAK ini akan menjadikan
perbankan syariah lebih komperehensif dalam mengembangkan bisnis syariah di Indonesia.
Penelitian ini dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia Syariah kantor cabang Yogyakarta dengan cara observasi,
wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui praktek pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi terhadap
produk pembiayaan murabahah yang meliputi definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan. Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Rakyat Indonesia Syariah kantor
cabang Yogyakarta sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang menjalankan kegiatan operasinya dengan
menggunakan prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya menerapkan praktek dan perlakuan akuntansi murabahah
sesuai dengan PSAK 102.

06312351 / AFINA NAELUFAR
EVALUASI AKUNTANSI IJARAH TERHADAP PSAK NO.107 (STUDI PADA BMT SURYA AMANAH COLOMBO
SLEMAN   YOGYAKARTA), 2010 ;
Abstrak:

Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Perlakuan Akuntansi Ijarah Terhadap  PSAK No. 107 (studi pada BMT Surya Amanah
Colombo Sleman Yogyakarta) ’’ ini secara garis besar membahas praktek penerapan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah
serta pengakuan dan perlakuan akuntansi ijarah di BMT Surya Amanah. Mengingat kehadiran BMT yang masih sangat
muda dibandingakan dengan lembaga konvensional secara umum, yang memungkinkan keterbatasan SDM pada BMT
yang bersangkutan, dimana mungkin kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang PSAK menjadi faktor
ketidaksesuaian antara pelaksanaan praktek ijarah dengan peraturan yang telah ditetapkan. Apalagi dengan
dikeluarkannya peraturan baru yang secara khusus mengatur akuntansi ijarah pada PSAK No. 107 yang berlaku efektif
sejak tanggal 1 Januari 2010.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek transaksi pembiayaan ijarah di BMT Surya
Amanah masih banyak diperlukan perbaikan. Pada sisi definisi, praktek transaksi pembiayaan ijarah di BMT Surya
Amanah belum memenuhi definisi sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan ijarah yang terjadi di BMT Surya Amanah hanya
menerapkan pinjaman berupa jasa keuangan. Pada sisi pengakuan dan perlakuan akuntansi, pembiayaan ijarah dan
pendapatan sewa ijarah yang diakui belum sesuai dengan PSAK 107, dikarenakan obyek sewa yang digunakan
sebenarnya bukan kriteria untuk produk ijarah. Pada sisi penyajian dan pengungkapan ijarah dalam laporan keuangan,
BMT Surya Amanah pun belum menyesuaikan dengan PSAK 107 dan diharapkan untuk masa yang akan datang,
terdapat perbaikan pada penerapan ijarah beserta perlakuan akuntansinya sesuai dengan peraturan tentang akuntansi
ijarah yang telah ditetapkan.

06312289 / ASFENI NURULLAH
EVALUASI PERILAKU AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH DI AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH
CABANG YOGYAKARTA TERHADAP PSKA 108, 2010
Abstrak:

Asuransi syariah merupakan sistem alternatif, tepatnya pengganti asuransi konvensional yang menerapkan sistem atau
akad pertukaran yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Dalam sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud
tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan iuran kebajikan (tabarru).
Kemunculan asuransi syariah yang cukup pesat menjadi tugas penting bagi para pakar syariah Islam dan akuntansi.
Sehingga, mendorong mereka untuk membuat pedoman dasar bagi perkembangan dan penerapan standar akuntansi
asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah.
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Penyajian informasi yang handal, relevan, mudah dimengerti, dan juga bisa dibandingkan merupakan unsur penting
mengingat bahwa satu fungsi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang bersifat keuangan dalam
hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan syariah di dalam menjalankan operasionalnya
membutuhkan proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai proses akuntansi. Akuntansi  ini
dibutuhkan oleh  pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka
dipandang perlunya standar akuntansi yang sarat dengan nilai-nilai keislaman sehingga dapat dipertanggungjawabkan
yaitu  berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan khususnya transaksi asuransi syariah yaitu PSAK 108.
PSAK sangat efektif bagi pengembangan industri  asuransi jiwa syariah karena dengan adanya PSAK ini akan menjadikan
industri asuransi jiwa syariah lebih komperehensif dalam mengembangkan bisnis syariah di Indonesia.
Penelitian ini dilaksanakan di  AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta dengan cara observasi, wawancara, dan
dokumentasi untuk mengetahui praktek Asuransi Syariah dan perlakuan  akuntansi terhadap transaksi Asuransi syariah
yang meliputi definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian ini
memfokuskan pada pembayaran premi dan pembayaran klaim. Berdasarkan hasil analisis data, dapat diambil
kesimpulan bahwa AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar
dan pertama di Indonesia yang menjalankan  kegiatan operasinya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah belum
sepenuhnya menerapkan praktek dan perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah sesuai dengan PSAK 108.
Kata Kunci : Asuransi Jiwa Syariah, Premi, Klaim, PSAK 108.

06312018 / INTAN AJI PRIMANINGRUM
EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH DI BMT BERINGHARJO KANTOR 3 TERHADAP PSAK NO. 107
TAHUN 2009, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Ijarah di BMT Beringharjo Kantor 3 terhadap PSAK No. 107 tahun
2009”. Secara umum, membahas mengenai praktek penerapan PSAK no. 107 tentang Akuntansi Ijarah, dan perlakuan
akuntansi ijarah di BMT Beringharjo kantor 3.
Penelitian ini memberikan hasil bahwa praktek transaksi ijarah di BMT beringharjo kantor 3 masih banyak memerlukan
perbaikan pada beberapa bagian. Pada bagian definisi, praktek transkasi ijarah di BMT Beringharjo kantor 3 belum
sepenuhnya sesuai dengan PSAK dikarenakan BMT Beringharjo kantor 3 menjalankan tiga jenis ijarah. Ketiga jenis ijarah
tersebut meliputi ijarah jasa, ijarah muntahiyyah bittamlik (IMBT) dan bai ijarah muntahiyyah bittamlik (bai IMBT).
Untuk ijarah jasa dan ijarah muntahiyyah bittamlik diatur dalam PSAK. Sedangkan bai ijarah muntahiyyah bittamlik
merupakan proses penyewaan yang terdapat akad jual beli objek terlebih dahulu, dimana objek tersebut milik mitra
yang bersangkutan kemudian objek tersebut disewakan kepada mitra dan pada akhir angsuran objek tersebut
dihibahkan. Bai ijarah muntahiyyah bittamlik tidak diatur dalam PSAK 107, sehingga definisi, karakteristik, pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK. Pada bagian pengakuan dan pengukuran, ijarah
jasa dan ijarah muntahiyyah bittamlik (IMBT) sudah mendasarkan pada PSAK karena di BMT Beringharjo kantor 3 kedua
jenis ijarah tersebut pengakuannya diakui sebagai piutang ijarah dan ijarah muntahiyyah bittamlik, untuk pengukuran
diukur sebesar harga perolehan. Sedangkan pada bagian penyajian dan pengungkapan, dalam prakteknya BMT
Beringharjo kantor 3 menyajikan pendapatan ijarah tidak dikurangi beban yang terkait karena BMT Beringharjo kantor 3
tidak mengakui adanya biaya perbaikan objek sewa. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK. Karena menurut PSAK
penyajian pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan,
beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Kemudian dalam hal pengungkapan, agunan, kewajiban dan hak
yang diterima oleh mitra maupun BMT dicantumkan dalam akad. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK. Dikarenakan
menurut PSAK harus ditulis dalam catatan atas laporan keuangan.BMT Beringharjo Kantor 3 diharapkan melakukan
perbaikan pada pelaksanaan ijarah sesuai dengan PSAK 107.  Kata kunci: Ijarah, PSAK No. 107, pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan.
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06312011 / RULIA UMITA WATI
EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH DI BMT SHOHABAT TERHADAP PSAK 107, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “ Evaluasi Perlakuan Akuntansi Ijarah di BMT Shohabat terhadap PSAK 107”. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek ijarah di BMT Shohabat, untuk mengetahui apakah BMT Shohabat telah
menerapkan PSAK 107 secara menyeluruh.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang terjadi di BMT Shohabat sudah didukung
oleh kelengkapan catatan dan dokumen akuntansi. Dalam pengolahan data akuntansi, dokumen dibagi menjadi
dokumen pokok dan dokumen pendukung. Dalam penerapan syarat dan rukun, sebanyak 21 pembiayaan ijarah yang
ada di BMT Shohabat telah memenuhi penerapan rukun ijarah. Sedangkan untuk penerapan syarat pembiayaan ijarah
yang terjadi di BMT shohabat, sebanyak 21 pembiayaan ijarah telah memenuhi syarat ijarah. Setiap akad pembiayaan
ijarah yang terjadi di BMT Shohabat didasarkan pada akad wakalah. Penerapan perlakuan akuntansi ijarah pada BMT
Shohabat  sudah  memenuhi definisi pembiayaan ijarah menurut PSAK 107 paragraf 4. Untuk karakteristik pembiayaan
ijarah pihak BMT Shohabat telah menerapkan karakteristik sesuai dengan PSAK 107. Untuk pengakuan dan pengukuran
biaya perolehan BMT Shohabat telah sesuai dengan PSAK 107 paragraf 9. Kemudian untuk PSAK 107 paragraf 11 yang
membahas mengenai penyusutan dan amortisasi, BMT Shohabat telah sesuai. Untuk pengukuran pendapatan sewa,
BMT shohabat belum sesuai dengan PSAK 107 paragraf 15 karena BMT Shohabat tidak mencatat jurnal piutang
pendapatan ijarah tetapi hanya mencatat pada catatan memorial. Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah, praktek
yang terjadi di BMT Shohabat tidak sesuai dengan PSAK 107 paragraf 16 karena BMT Shohabat tidak mengakui
terjadinya biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan. Untuk penyajian pendapatan yang terjadi di BMT Shohabat belum
sesuai dengan PSAK 107 paragraf 31. Untuk pengungkapan pada PSAK 107 paragraf 32, BMT Shohabat tidak
mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga belum sesuai dengan PSAK 107 paragraf 32.
Kata Kunci: Pembiayaan Ijarah, PSAK 107, definisi, karakteristik,

06312406 / MAULIDA KHUSNI B
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN HARGA JUAL PRODUK MURABAHAH, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual produk murabahah.
Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu biaya overhead, jangka waktu, laba yang diinginkan, jaminan kredti, dan
suku bunga perbankan konvensional  Penelitian ini mengambil sampel pada BMT di wilayah Kota Yogyakarta. Sampel
responden diambil dengan menggunakan sampling aksidental didasarkan pada kemudahan (conveniens) Dari lima
hipotesis yang diajukan pada  penelitian ini ada empat hipotesis yang signifikan mempengaruhi dalam penentuan harga
jual produk murabahah yaitu antara lain biaya overhead, jangka waktu, laba yang diinginkan, jaminan kredti. Sedangkan
satu hipotesis yaitu suku bunga perbankan konvensional tidak signifikan mempengaruhi dalam penentuan harga jual
produk murabahah.
Kata Kunci : Jangka Waktu, Laba yang Diinginkan, Jaminan Kredit, Biaya Overhead, Suku Bunga Perbankan Konvensional.
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06312417 / SRI SUDARWATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN HARGA JUAL PRODUK MURABAHAH, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual produk
murabahah. Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu biaya  overhead, ,jangka waktu, laba yang diinginkan,
jaminan kredit dan suku bunga perbankan konvensional  Penelitian ini mengambil sampel pada BMT di wilayah Bantul
Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan  menggunakan sampling aksidental didasarkan pada kemudahan
(conveniens) Dari lima hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ada empat hipotesis yang signifikan mempengaruhi
dalam penentuan harga jual produk murabahah yaitu antara lain biaya overhead, jangka waktu, laba yang diinginkan
dan suku bunga perbankan konvensional. Sedangkan satu hipotesis yaitu jaminan kredit tidak signifikan mempengaruhi
dalam penentuan harga jual produk  murabahah.
Kata Kunci : Biaya overhead, Jangka Waktu, Laba yang diinginkan, Jaminan Kredit dan Suku Bunga Perbankan
Konvensional .

06312415 / POPPY OCTIEN T
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN MARGIN MURABAHAH PADA BMT DI WILAYAH
SLEMAN, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin murabahah.
Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu biaya overhead, laba  yang diinginkan, jangka waktu, jaminan kredit,
suku bunga perbankan konvensional
Penelitian ini mengambil sampel pada BMT di wilayah Sleman. Sampel responden diambil dengan menggunakan
sampling aksidental didasarkan pada kemudahan (conveniens) Dari lima hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ada
empat hipotesis yang signifikan mempengaruhi dalam penentuan margin murabahah yaitu antara lain biaya overhead,
laba yang diinginkan, jangka waktu, jaminan kredit. Sedangkan satu hipotesis yaitu suku  bunga rata-rata perbankan
konvensional tidak signifikan mempengaruhi dalam penentuan margin murabahah.
Kata Kunci : Biaya overhead, Laba yang diinginkan, Jangka waktu, Jaminan kredit, Suku Bunga Perbankan Konvensional.

06312580 / YUSLINA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PROFIT MARGIN MURABAHAH PADA BMT DI
WILAYAH KLATEN, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan profit margin murabahah.
Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu jangka waktu, laba yang diinginkan, jaminan kredit, biaya overhead,
suku bunga rata-rata perbankan konvensional  Penelitian ini mengambil sampel pada BMT di wilayah Klaten. Sampel
responden diambil dengan menggunakan sampling aksidental didasarkan pada kemudahan (conveniens) Dari lima
hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ada empat hipotesis yang signifikan mempengaruhi dalam penentuan profit
margin murabahah yaitu antara lain jangka waktu, laba yang diinginkan, jaminan kredit, biaya overhead. Sedangkan
satu hipotesis yaitu suku bunga rata-rata perbankan konvensional tidak signifikan mempengaruhi dalam penentuan
profit margin murabahah.
Kata Kunci : Jangka Waktu, Laba yang Diinginkan, Jaminan Kredit, Biaya Overhead, Suku Bunga Rata – Rata Perbankan
Konvensional.
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06312266 / BAYU WAHYU WIDAYAT
PENGARUH COMPUTER LITERACY TERHADAP KINERJA PEMBELAJARAN MAHASISWA AKUNTANSI UII,
2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh computer literacy terhadap kinerja pembelajaran
mahasiswa akuntansi. Computer literacy diukur dengan variabel computer self efficacy, computer anxiety dan computer
experience sedangkan kinerja pembelajaran mahasiswa menggunkan IPK sebagai alat ukurnya. Data yang digunakan
adalah kuisioner dengan menggunkan skala likert, dan alat analisis memakai uji regresi linier berganda. Hasil analis
menunjukkan bahwa adanya hubungan antara computer literacy terhadap kinerja pembelajaran mahasiswa.
Kata kunci : computer literacy, computer anxiety, computer self efficacy, computer experience

06312269 / GANES SATYA AJI
PENGARUH KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KOMPUTER TERHADAP KINERJA BELAJAR MAHASISWA,
2010/2011
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kemampuan
menggunakan komputer terhadap kinerja belajar mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode
convenience sampling. Adapun objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Fakultas
Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antara masing-masing variabel independen  yang
diteliti yang terdiri dari tiga variabel, yaitu kemampuan diri dalam  menggunakan komputer (computer self efficacy),
ketakutan menggunakan komputer (computer anxiety), dan keterbiasaan menggunakan komputer (computer
experience) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen yaitu kinerja belajar
mahasiswa.
Terdapat tiga hipotesis penelitian yang akan diuji menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan  program
SPSS versi 15. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat menunjukan bahwa kemampuan diri dalam menggunakan
komputer (computer self efficacy) mempunyai pengaruh yang signifikan, namun ketakutan menggunakan komputer
(computer anxiety) dan keterbiasaan menggunakan komputer (computer experience) tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja belajar mahasiswa.
Kata kunci: Kemampuan Menggunakan Komputer, Computer Self Efficacy, Computer Anxiety, Computer Experience,
Kinerja Belajar Mahasiswa.

06312099 / ANIES GUSTIARSIH PURWANINGTYAS
PENGARUH KUALITAS JASA LAYANAN ONLINE SHOPPING TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa Layanan Online Shopping Terhadap Loyalitas Konsumen” yang bertujuan
untuk menyelidiki pengaruh kualitas jasa layanan yang diberikan pengelola online shopping terhadap loyalitas
konsumen. Penelitian berfokus pada variabel desain situs (web site design), reliabilitas (reliability), daya tanggap
(responsiveness), kepercayaan (trust), personalisasi (personalization), dan layanan purna penjualan (after sales service).
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Penelitian ini mengambil sampel para pengguna layanan online shopping, yang melakukan pembelian barang berupa
fashion, khususnya pakaian dan asesoris. Sampel responden diambil dengan teknik sampling aksidental, dari seluruh
kuesioner yang tersebar sebanyak 110, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 93 sampel.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daya tanggap (responsiveness) dan kepercayaan (trust) mempunyai pengaruh
terhadap loyalitas konsumen online shopping. Sedangkan desain situs (web site design), reliabilitas (reliability),
personalisasi (personalization), dan layanan purna penjualan (after sales service) tidak mempunyai pengaruh positif
terhadap loyalitas konsumen online shopping.
Kata Kunci: Online Shopping, Kualitas Jasa Layanan, Loyalitas Konsumen Online Shopping.



SYAMSUL	HADI,	DRS.,	MS.,	AK
06312145 / TIARA YUKO ASTAGINI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG EMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR (STUDI KASUS PADA MAHASISWA
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2010
Abstrak:

-

06312015 / NURUL AISYAH WELYANINGRUM
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar kualitas tata kelola perusahaan yang  terdaftar di BEI dan
masuk dalam pemeringkatan CGPI pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008  dan meneliti beberapa faktor yang sekiranya
mempunyai pengaruh terhadap  kualitas tata kelola perusahaan  tersebut. Faktor-faktor tersebut, yang merupakan
variabel independen  yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, efisiensi operasi, perputaran total aktiva,  leverage  dan
faktor regulasi.  Sedangkan variabel dependennya diwakili  pemeringkatan CGPI yang telah dilakukan oleh IICG.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan  microsoft
excel  2007. Objek penelitian yang digunakan adalah 59 perusahaan terdaftar di BEI dan masuk dalam pemeringkatan
CGPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh sangat
singnifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Secara terpisah, variabel ukuran perusahaan,  perputaran total
aktiva dan  leverage  mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola
perusahaan. Sedangkan profitabilitas, efisiensi operasi dan faktor regulasi tidak berpengaruh terhadap kualitas tata
kelola perusahaan.
Kata kunci:  Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan,  Profitabilitas, Efisiensi Operasi, Perputaran Total Aktiva,
Leverage, Faktor Regulasi
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06312080 / PRADEWI GITA PERDANA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMA WAKTU AUDIT, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi lama waktu audit. Faktor- faktor yang
diteliti adalah solvabilitas, umur perusahaan, internal auditor, perubahan auditor, reputasi auditor. Objek penelitian ini
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Rasio solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap lama waktu audit.
(2) Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap lama waktu audit. (3) Internal auditor tidak berpengaruh
signifikan positif terhadap lama waktu audit. (4) Perubahan auditor berpengaruh signifikan positif terhadap lama waktu
audit. (5) Reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan positif terhadap lama waktu audit.

06312013 / VEMBRIKA TITASARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
PERUSAHAAN, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam
laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 dan 2008, dan meneliti beberapa faktor
yang sekiranya mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tersebut. Faktor-faktor tersebut, yang
merupakan variabel independen yaitu efisiensi operasi, perputaran total aktiva, tingkat laba, ukuran perusahaan, tipe
industri, dan rasio hutang. 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 111 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh sangat singnifikan terhadap pengungkapan
peryanggungjawaban sosia. Secara terpisah, variabel efisiensi operasi, ukuran perusahaan,tipe industri, dan rasio
hutang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan. Sedangkan tingkat laba dan perputaran total aktiva
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pertangungjawaban sosial.
Kata kunci: Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial, Efisiensi Operasi, Perputaran Total Aktiva, Ukuran Perusahaan,
Tingkat Laba, Tipe Industri, Rasio Hutang.

06312478 / PRISKILA STEVANI PADOMA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI), 2010 ;
Abstrak:

Laba yang stabil dan tidak banyak fluktuasi dari satu periode ke periode yang lain, dinilai sebagai prestasi yang baik bagi
manajer dan hal ini juga disukai oleh masyarakat. Manajemen berusaha agar laba perusahaan terlihat selalu stabil, cara
yang digunakan oleh manajemen yaitu dengan perataan laba.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba. Faktor-faktor yang di teliti yaitu
besaran perusahaan, Net Profit Margin (NPM), rasio solvabilitas, arus kas operasi, financial leverage terhadap perataan
laba. Pengujian dilakukan menggunakan model Jones dengan discretionary accruals sebagai variabel dependen. Obyek
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008.
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Peneltian ini membuktikan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap perataan laba, meskipun
pengaruhnya tidak selalu positif. Variabel Net Profit Margin dan Financial leverage berpengaruh secara positif tetapi
variabel besaran perusahaan, rasio solvabilitas, dan arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap perataan laba.
Kata kunci : Perataan laba, discreationary accruals.

06312571 / JULIAN DWI KUSUMA LESTARI
INTERDEPENDENSI LIKUIDITAS SAHAM DAN RETURN SETELAH STOCK SPLIT, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui adanya interaksi atau interdependensi antara likuiditas saham dan return
setelah stock split. Stock split berarti memecah selembar saham menjadi n lembar saham. Harga per lembar saham
baru setelah pemecahan saham adalah sebesar 1/n dari harga sebelum pemecahan.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat interaksi atau interdependensi antara likuiditas  saham
dan return setelah stock split? Likuiditas saham dan return dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain split factor,
perubahan rata-rata harga saham, dan perubahan laba.
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa terdapat interdependensi antara likuiditas saham dan return setelah stock
split. Namun, besaran split factor, perubahan rata-rata harga saham, dan perubahan laba menunjukkan hasil yang tidak
signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap likuiditas saham maupun return saham setelah stock split.
Kata kunci : Stock split, likuiditas saham, return saham

06312468 / JULI NURUN NISA
KEMAMPUAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA DI MASA YANG AKAN
DATANG, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba di masa yang
akan datang. Laba digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan sehingga membantu investor dalam
membuat keputusan investasi.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah apakah rasio keuangan dapat digunakan dalam memprediksi perubahan
laba pada tahun yang akan datang? Rasio keuangan yang digunakan dalam memprediksi perubahan laba diantaranya
current ratio, debt to equity ratio, leverage ratio, operating profit margin, net profit margin, inventory turnover dan
total assets turnover.
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa dari tujuh variabel independen yang signifikan hanya tiga varibel saja yaitu
operating profit margin, inventory turnover, dan total assets turnover. Sehingga  operating profit margin, inventory
turnover, dan total assets turnover dapat digunakan dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang.
Sedangkan empat variabel lainnya tidak signifikan yaitu current ratio, debt to equity ratio, leverage ratio, dan net profit
margin.
Kata kunci : rasio keuangan, prediksi laba.
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05312360 / JUWITA MARSELIANI
LAMA WAKTU PENGARUH INFORMASI SPLIT FACTOR,TOTAL ASSET TURNOVER,BID-ASK VOLUME,DAN
FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP PRICE EARNING RATIO, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji berapa lama waktu informasi split factor, total asset turnover, bid-ask volume,
dan frekuensi perdagangan saham berpengaruh positif terhadap Price Earning Ratio. Obyek penelitian yang digunakan
adalah perusahaan yang melakukan Stock Split di Bursa Efek Indonesia tahun 2000-2007. penelitian ini menggunakan
metode analisis regresi berganda.
Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan periode jendela (event windows) dengan periode
penelitian selama 15 hari, yaitu dari hari pengumuman stock split hingga hari ke 14 setelah pengumuman stock split.
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki lama waktu yang berbeda dalam
mempengaruhi Price Earning Ratio. Hanya 1 variabel yang menunjukkan pengaruh positif terhadap Price Earning Ratio,
yaitu split factor. Variabel ini menunjukkan pengaruh paling besar terhadap Price Earning Ratio pada hari ke 6.
Sedangkan tiga variabel lainnya, yaitu total asset turnover, bid-ask volume, dan frekuensi perdagangan saham tidak
mampu memberikan pengaruh positif terhadap Price Earning Ratio.
Keywords: Stock split, split factor, total asset turnover, bid-ask volume, frekuensi perdagangan saham, harga saham,
PER, event window.

06312322 / ERIKA YULIYANTI
LAMA WAKTU PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji lama waktu pengaruh rasio keuangan terhadap return saham. Karena rasio
keuangan merupakan salah satu alat untuk menganalisis laporan keuangan dan memonitor keadaan perusahaan, maka
rasio keuangan merupakan salah satu indikator yang paling penting untuk memprediksi return saham perusahaan.
Rasio keuangan dalam penelitian ini diwakili oleh current ratio, price earning ratio, price to book value, return on
equity, return on investment, inventory turnover, total assets turnover, debt to equity ratio, debt to total assets ratio,
dan gross profit margin. Untuk menguji lama waktu pengaruh dari variabel tersebut, penelitian ini menggunakan event
windows harian selama 10 hari yaitu dari t+2 sampai dengan t+11 (hari ke 2 sampai hari ke 11 setelah tanggal publikasi
laporan keuangan) sehingga dapat diketahui secara jelas kapan rasio keuangan berpengaruh terhadap return saham
dan kapan informasi tersebut mulai ditinggalkan oleh investor. Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun 2006-2007. Data tersebut diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan
bantuan software microsoft excel.
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa price to book value, return on equity, return on investment, inventory
turnover, total assets turnover, dan debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham selama beberapa hari,
sedangkan current ratio, price earning ratio, debt to total assets ratio, dan gross profit margin tidak dapat dibuktikan
pengaruhnya terhadap return saham.
Kata kunci : Rasio keuangan, return saham.
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06312008 / JUAN PRANARKA ARDIAN
PENERAPAN PRODUK DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN PSAK SYARIAH DAN FATWA DSN (STUDI
KASUS DI BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA), 2010
Abstrak:

Lembaga Keuangan Syariah hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada
masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya. Jadi, aspek utama yang ditekankan di sini adalah
kesejahteraan sosial yang dilihat dari apakah aktivitas tersebut menambah kegunaan (masalih) atau tidak (mafasid). Bila
dikaitkan dengan jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk menalangi pelunasan Biaya
Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) cukup jelas bahwa kegiatan tersebut sangatlah membantu kemudahan masyarakat yang
ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni melakukan ibadah haji, meski biaya yang mereka butuhkan
belum tersedia secara memadai. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa
mengenai kebolehan menalanginya bagi Lembaga Keuangan Masyarakat.
Berdasarkan berbagai ketentuan syariat DSN telah membuat pedoman dasar bagi LKS untuk meluncurkan produk
talangan haji agar sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Apakah BRI
Syariah telah melaksanakan prinsip yang sesuai syariah?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS menentukan besaran ujrah atau pendapatan ijarah berdasarkan jumlah
pinjaman al Qardh. Menurut fatwa DSN tentang pembiayaan haji oleh LKS bahwa besaran ujrah tidak boleh didasarkan
atas jumlah pinjaman al Qardh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa LKS belum melaksanakan seluruh ketentuan akad
syariah dengan sesungguhnya. Solusi agar LKS bisa sesuai dengan akad syariah adalah menjalankan akad ijarah dengan
konsep sale and lease back atau konsep jual dan sewa kembali.
Hasil penelitian diatas diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah maupun nasabah yang ingin
melakukan produk talangan haji di BRI Syariah.  Kata Kunci: Talangan Haji, Fatwa DSN, PSAK Syariah

06312037 / TRI PRATIWI HIDAYATUN ILMIATIN
PENGARUH EFISIENSI OPERASI, TIPE INDUSTRI, LABA, PERPUTARAN PERSEDIAAN, UKURAN PERS. DAN
PERPUTARN TOTAL AKTIVA THD PENGUNGKAPN TGGNG JWB SOSIAL PERSH, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh efisiensi operasi, tipe industri, laba, perputaran
persediaan, ukuran perusahaan serta perputaran total aktiva terhadap pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan
manufaktur di Indonesia. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa variabel efisiensi operasi, tipe industri, perputaran
persediaan dan ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dua variabel lain
yaitu laba dan perputaran total aktiva tidak berhasil dibuktikan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.  Homogenitas  objek  penelitian  sangat  mungkin  menjadi  penyebab gagalnya penelitian ini membuktikan
pengaruh dua variabel laba dan perputaran total aktiva. Penggunaan objek penelitian yang lebih heterogen mungkin
akan memperkaya hasil penelitian sejenis di masa depan.
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06312316 / CLARINTA WIDA S.
PENGARUH KARAKTERISTIK TERHADAP NON DISCREATIONARY ACCRUAL (NDA), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap perataan laba non discreationary
accrual. Non discreationary accrual merupakan salah satu jenis model Jones yang merupakan pengakuan akrual laba
yang wajar yang tunduk atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah apakah faktor-faktor perataan laba berpengaruh terhadap non
discreationary accrual ? Banyak faktorfaktor yang mempengaruhi perataan laba diantaranya operating profit margin,
profitabilitas, leverage operasi, CAPBVA, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, tingkat intensitas, rencana
bonus, penialaian metode akintansi, besaran perusahaan, arusa kas operasi, dan rasio rentabilitas.
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa semua faktor-faktor perataan laba tidak berpengaruh signifikan yang
berarti bahwa perusahaan tidak melakukan perataan laba tetapi lebih pada mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
Kata kunci : faktor-faktor perataan laba, non discreationary accrual.

06312180 / DYTHA PURNAMASARI
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TEHADAP RETURN YANG DIHARAPKAN, 2009/2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh perubahan arus kas dari aktivitas pendanaan, laba
kotor, size perusahaan, current ratio, debt to equity ratio dan gross profit margin terhadap expected return saham.
Rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh arus kas dari aktivitas pendanaan, laba kotor, size perusahaan, current
ratio, debt to equity ratio, dan gross profit margin terhadap expected return saham. Dalam penelitian ini digunakan
populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 yang berjumlah 59 perusahaan. Selanjutnya
data tersebut diolah menggunakan program Microsoft Excel 2007.
Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Dengan model ini dapat
dilihat pengaruh semua factor yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, laba kotor, size perusahaan, current ratio, debt
to equity ratio, dan gross profit margin terhadap expected return saham. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel
independen yaitu laba kotor dan debt to equity ratio terbukti berpengaruh signifikan secara positif terhadap expected
return saham, dan variabel arus kas dari aktivitas pendanaan terbukti berpengaruh signifikan secara negatif terhadap
expected return saham. Sedangkan untuk variabel size perusahaan, current ratio, dan gross profit margin tidak terbukti
berpengaruh secara signifikan terhadap expected return saham.
Kata kunci :   Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan, Laba Kotor, Size Perusahaan, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Gross
Profit Margin, dan Expected Return Saham

05312158 / AYU SITORESMI ISKARTINI PUTRI
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN REAL ESTATE AND PROPERTY,
2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap cumulative abnormal return saham
perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan yang diteliti menggunakan rasio operating profit margin, price earning ratio,
debt to equity ratio, return on investment, current ratio, dan leverage ratio. Objek penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan data tahun 2005 hingga 2007. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi
berganda.
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Rasio Operating Profit Margin tidak berpengaruh signifikan positif terhadap
return saham. (2) Rasio Price Earning Ratio tidak berpengaruh signifikan positif terhadap return saham pada sebagian
besar hari selama periode amatan, namun pada hari-hari tertentu PER justru menunjukan pengaruh yang signifikan
terhadap return saham. (3) Rasio Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham pada hari
keempat periode penelitian, sedangkan pada hari lainnya menunjukan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap
return saham. (4) Rasio Return on Investment tidak berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. (5) Rasio
Current Ratio tidak berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. (6) Rasio Leverage Ratio berpengaruh
signifikan negatif terhadap return saham pada hari kesembilan periode penelitian, sedangkan pada hari lainnya
menunjukan LR tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham.

06312358 / AYU NYLA NAMIYA
PERBEDAAN RASIO CAMELS ANTARA BANK BERMASALAH DAN TIDAK BERMASALAH DI INDONESIA,
2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya perbedaan rasio CAMELS antara bank bermasalah dan tidak
bermasalah, baik secara keseluruhan maupun secara parsial pada rasio tersebut. Rasio CAMELS yang digunakan dalam
penelitian ini adalah rasio CAMELS tanpa M dan S dengan menggunakan 10 rasio keuangan yang terdiri dari CAR, KP,
APYDTMB, APYDTAP, PPAP, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji beda atau uji Paired Samples t-Test dengan bantuan
SPSS for Windows Evaluation 15.0. Objek penelitian yang digunakan adalah 64 bank yang terdaftar pada Bank
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio CAMELS secara bersamasama tidak menunjukkan perbedaan yang
signifikan antara bank bermasalah dan tidak bermasalah. Secara parsial, terdapat perbedaan rasio KP, APYDTAP, ROA,
NIM dan BOPO yang signifikan antara bank bermasalah dan tidak bermasalah. Sedangkan CAR, APYDTMB, PPAP, ROE
dan LDR tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara bank bermasalah dan tidak bermasalah.

05312185 / ANDY LUSDIANTO
VOLUNTARY DELISTING SEBUAH ANALISA KUALITATIF (STUDI KUALITATIF PERUSAHAAN YANG
VOLUNTARY DESLISTING DARI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2004-2008), 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan perusahaan yang keluar dari Bursa Efek Indonesia secara voluntary
pada tahun 2004-2008. Dengan menggunakan Altman model sebagai prediktor kebangkrutan, untuk menilai
perusahaan secara kuantitatif, dan menggunakan analisis secara kualitatif untuk menilai perusahaan yang sama, dengan
mencari sumber informasi yang berasal dari media elektronik. Sehingga kesimpulan yang tidak mampu ditunjukkan oleh
Altman model, mampu ditunjukkan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.
Populasi penelitian adalah perusahaan yang melakukan voluntary dari Bursa Efek Indonesia yang bukan beraktifitas
pada sektor keuangan dan perbankan (bank, asuransi, agen pemberi kredit selain bank dan sekuritas). Data yang
digunakan adalah data periode 2004-2008, sebanyak 12 perusahaan non keuangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perusahaan yang memiliki indeks kebangkrutan di bawah 1,81, melakukan penggabungan dengan induk
perusahaan adalah untuk melakukan penyelamatan terhadap image perusahaan. Perusahaan yang memiliki indeks
kebangkrutan diantara 1,81 hingga 2,99 delisting untuk meningkatkan kapitalisasi perusahaan induk, dan yang memiliki
indeks kebangkrutan di atas 2,99 delisting karena adanya kebijakan dari perusahaan induk dan karena tidak likuidnya
saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
Kata kunci: Voluntary delisting, The Altman model.
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