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04312218 / MERYLIN INDAH PERMATA 
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN GO 
PUBLIC, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi perataan laba. Penelitian ini melibatkan 
135 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta dengan mengambil 5 tahun penelitian mulai tahun 2002 sampai 
dengan tahun 2006. Hasil pengujian univariate untuk H01, menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atas 
ukuran perusahaan, perubahan laba dan reputasi auditor antara perusahaan yang tergolong dalam perata dan bukan 
perata, sedangkan untuk profitabilitas, terdapat perbedaan yang signifikan pada kedua klasifikasi perusahaan. Hasil 
pengujian univariate tersebut tidak didukung oleh hasil pengujian multivariate pada H02, yang menunjukan bahwa 
ukuran perusahaan, perubahan laba dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 
 
 
 
 
04312492 / ARDIANSYAH 
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN PAYOUT RATIO, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio. Variabel bebas 
dalam penelitian ini meliputi investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan 
hutang, sedangkan variable terikatnya yaitu deviden payout ratio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti 
empirik apakah investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan hutang 
berpengaruh terhadap deviden payout ratio. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di BEJ pada periode tahun 
2002-2006. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi berganda, dengan 
model ini dapat dilihat pengaruh semua faktor yaitu investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran 
perusahaan dan hutang baik secara bersama – sama maupun secara parsial terhadap deviden payout ratio. Hasil 
menelitian menunjukkan profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap deviden payout ratio. 
Sedangkan untuk pengaruh investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan 
perusahaan, ukuran perusahaan dan hutang secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap deviden payout 
ratio 
 
 
 
 
03312119 / ABDUR RAHMAN KARIM MUJIB 
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN GO 
PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2002-2006), 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Salah satu strategi untuk mengembangkan usaha yang saat ini sedang berkembang adalah melalui penawaran saham 
kepada masyarakat luas. Pengembangan usaha denan cara seperti ini membawa banyak manfaat bagi perusahaan yang 
bersangkutan, masyarakat umum dan juga perekonomian secara nasioal dengan pertimbangan bahwa kasus penawaran 
saham tersebut banyak dilakukan, maka kiranya perlulah kiranya topik ni dibahas.  Penelitian ini menguji tentang analisa 
fator-faktor yang mempengaruhi underpricing harga saham, dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya masih 
berbeda hasilnya. Penelitian ini mengambil sampel data penelitian dari Bursa Efek Jakarta (BEJ), yaitu sebanyak 36 
perusahaan. Hasil dari penelitian parsial dengan menunjukkan bahwa hanya variabel reputasi auditor yang memiliki 
pengaruh signifikan, sedangkan variabel reputasi underwriter, umur perusahaan, skala perusahaan dan return on assets 
(ROA) tidak memiliki pengaruh signifikan. Pada pengujian bersama-sama kelima variabel tersebut memiliki pengaruh 
signifikan terhadap underpricing harga saham. 
Kata Kunci: Initial Return, Initial Public Offering, Financial  Variable. 
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06312496 / ERNI VEBRIYANTI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2003-2006, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi struktur modal, baik secara parsial 
maupun simultan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Faktor -faktor yang diperkirakan tersebut adalah 
sttruktur aktiva, leverage opeasi dan return on investment. 
Sampel penelitian yang diambil adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2002-2006. jumlah 
sample yang memenuhi criteria tersebut ada 50 perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dilakukan 
proses pengumpulan data melalui dokumentasi. Hipotesis di uji dengan model regresi linear berganda. Dari hasil 
pengujian yang dilakukan terhadap 50 sampel perusahaan, menunjukkan faktor struktur aktiva dan leverage operasi 
yang mempengaruhi struktur modal secara parsial pada per usahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta sedangkan faktor 
return on investment tidak berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Jakarta. Hasi pengujian simultan menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpeng aruh secara bersama-sama 
terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 
 
 
 
 
 
02312156 / YANUAR ADI KURNIAWAN 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICED SAHAM PADA PERUSAHAAN 
YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini akan mencoba mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat underpriced saham pada 
perusahaan BEJ periode 2002-2006. Populasi penelitian ini adalah perusahaan di BEJ yang melakukan IPO selama 
periode 2002-2006. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang mengalami underpriced pada periode 2002-2006. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD), Jakarta Stock Exchange (JSX), maupun dari berbagai dokumen-dokumen yang terkait dengan 
penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh reputasi underwriter, persentase saham yang ditawarkan 
ke publik, ukuran perusahaan, umur perusahaan, financial leverage, dan return on assets (ROA) terhadap tingkat 
underpriced saham. 
 
 
 
 
 
04312229 / YANSAH PUTRA WISAL  
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING PADA PENAWARAN SAHAM PERDANA DI 
BEJ 2003-2006, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Underpricing adalah fenomena penawaran saham perdana yang sering terjadi di bursa saham dan telah dibuktikan oleh 
peneliti dibanyak negara. Peneliti ini bertujuan untuk membuktikan fenomena underpricing yang terjadi di Bursa Efek 
Jakarta pada tahun 2003 – 2006 dan mempelajari faktor-faktor yang memmpengaruhi underpricing. Penelitian ini 
menggunakan initial return yang digunakan sebagai ukuran underpricing. Variabel bebas dari penelitian ini adalah 
reputasi underwriter, rata-rata kurs, skala perusahaan, ROE, dan jenis industri. Penelitian ini menggunakan model 
regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel terikat dan bebas. 
Penelitian ini membuktikan bahwa fenomena underpricing terjadi di BEJ tahun 2003-2006 dan konsisten dengan 
penelitian sebelumnya di BEJ. Level underpricing selama periode itu adalah 37,52%. Rata-rata kurs, skala perusahaan, 
ROE, dan jenis industri tidak berhubungan secara signifikan dengan underpricing. Pada model ini, hanya reputasi 
underwriter yang berhubungan secara signifikan dengan underpricing. 
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04312503 / SURYA HADI SYAHPUTRA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG IPO 
DI BEJ TAHUN 2003/2006, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Fenomena terjadinya underpricing dijumpai dihampir semua pasar modal yang ada di dunia yang melakukan IPO, tapi 
dengan tingkat yang bervariasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena underpricing yang terjadi di BEJ tahun 2003 – 2006 dan 
mempelajari faktor yang mempengaruhi underpricing. 
Peneliti menggunakan regresi berganda dalam perhitungannya dan variabel yang digunakan adalah reputasi auditor, 
reputasi underwriter, umur perusahaan, ROE (Return On Equity), dan persentase saham yang ditawarkan ke publik. 
Hasil analisis berhasil membuktikan bahwa dari variabel–variabel yang digunakan, hanya reputasi underwriter yang 
secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat underpricing, tapi secara bersama–sama membuktikan bahwa semua 
variabel berpengaruh terhadap underpricing di BEJ pada tahun 2003 – 2006. 
Kata kunci : underpricing, IPO, ROE ( return on equity ), auditor reputation, underwriter reputation. 
 
 
 
04312113 / FITRI ARIYANTI 
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA LABA AKUNTANSI DAN LABA TUNAI DENGAN DIVIDEN KAS PADA INDUSTRI 
BARANG KONSUMSI DI INDONESIA, 2007 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara laba akuntansi dan laba tunai terhadap dividen kas 
pada perusahaan konsumsi yang terdaftar di BEJ. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba akuntansi, 
laba tunai dan dividen kas. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang di 
dapat dari pojok BEJ.  
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta antara tahun 2002-2004. 
Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive non random sampling yaitu 
sampel dipilih atas kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Dengan 
metode purposive non random sampling ini sampel dipilih dengan kriteria sebagai berikut:  
1.Perusahaan konsumsi yang sudah go public pada tahun 2002 dan masih tercatat di BEJ sampai dengan 31 Desember 
2004.  
2.Selama periode pengamatan perusahaan membagikan dividen kas.  
3.Selama periode pengamatan, perusahaan tidak mengalami rugi.  
Proses yang digunakan dalam menganalisis hubungan antara laba akuntansi dan laba tunai terhadap dividen kas adalah 
sebagai berikut:  
1.   Menghitung laba akuntansi dan dividen kas. Menghitung risiko investasi dari masing-masing sampel  
2.   Menghitung laba tunai yang didapat dari nilai laba akuntansi di tambah nilai depresiasi dan amortisasi.  
3.   Memberi peringkat dari nilai terbesar hingga terkecil terhadap nilai laba akuntansi, laba tunai dan dividen kas.  
4.   Menghitung koefisien peringkat Spearman (r) menggunakan program Statistical Package for the Social (SPSS).  
 
 
 
04312475 / NUROCHMAN 
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari faktorfaktor fumdamental terhadap harga saham pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing–masing 
perusahaan dan bersumber dari Indonesian Capital Market Directory. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta sampai tahun 2007. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut ada 
40 perusahaan. Untuk membuktikan hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji F, dan uji t dan 
untuk membuktikan tidak ada penyimpangan pada hasil regresi diuji dengan uji asumsi klasik (multikolinearitas, 
autokorelasi, dan heterokedastisitas). Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 40 sampel perusahaan manufaktur 
dengan menggunakan program bantuan SPSS For Windows, menunjukkan bahwa semua variabel independen secara 
bersama–sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap harga 
saham adalah sebesar 68,2% yang berarti bahwa harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh ke empat variabel 
independen yang ada dalam penelitian sedangkan sisanya sebesar 32,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian. Apabila dilihat secara individu dari ketiga variabel independen ada satu variabel yaitu EPS 
yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel ROE, DER dan DPR tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 
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03312198 / INDITA DWI PUTRIANTI 
ANALISIS PENGARUH INFORMASI LAPORAN ARUS KAS DAN LABA TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM, 
2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Parameter kinerja perusahaan yang mendapatkan perhatian utama dari investor dan kreditor dari laporan keuangan ini 
adalah laba dan arus kas. Pada saat dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi keuangan tersebut, investor dan 
kreditor harus yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka adalah ukuran kinerja yang mampu 
menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan serta prospek pertumbuhan di masa depan dengan lebih baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh kandungan informasi 
laporan arus kas dan laba bersih terhadap expected return saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
industri Textile dan Automotive yang listing di BEJ sebelum bulan Desember 1999 dan mempublikasikan laporan 
keuangannya selama tahun 2001-2006. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara arus kas dari aktivitas operasi, arus kas 
dari aktivitas investasi, dan laba bersih terhadap expected return saham. Sedangkan untuk arus kas dari aktivitas 
pendanaan tidak dapat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap expected return saham. Metode analisis 
data dengan menggunakan metode statistik regresi berganda yang terlebih dahulu model pada penelitian ini telah 
memenuhi uji asumsi klasik. 
Kata kunci : expected return, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba bersih. 
 
 
 
 
 
04312450 / WAWAN ANDANG SAPUTRA 
ANALISIS PENGARUH INVESTASI, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, LEVERAGE, PERTUMBUHAN 
PERUSAHAANDAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PAYOUT RATIO, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti bagaimana pengaruh Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, 
Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Deviden Payout Ratio,(study empiris 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ). Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing –
masing perusahaan dan bersumber dari Indonesian Capital Market Directory. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta sampai tahun 2007 yang selama 3 
tahun berturut-turutmelakukan pembagian deviden. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut ada 27 perusahaan. 
Untuk membuktikan hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji F, dan uji t dengan taraf signifikan 
ά = 5% dan untuk membuktikan tidak ada penyimpangan pada hasil regresi diuji dengan uji asumsi klasik 
(multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas). 
Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 27 sampel perusahaan manufaktur dengan menggunakan program bantuan 
SPSS For Windows, menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, 
Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 
Deviden Payout Ratio. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap Deviden Payout Ratio adalah sebesar 21,3% 
yang berarti bahwa tidak semua variabel independen perbengaruh terhadap kebijakan Deviden Payout Ratio, hanya 2 
variabel saja yang signifikan terhadap kebijakan Deviden Payout Ratio yaitu Likuiditas dan Profitabilitas, sedangkan 
sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 
Apabila dilihat secara individu dari keenam variabel independen hanya ada dua variabel yaitu Likuiditas dan Profitabilitas 
yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Deviden Payout Ratio. Sedangkan variabel yang lain yaitu Investasi, 
Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Perusahaan memiliki pengaruh yang tidawk signifikan terhadap Deviden 
Payout Ratio. 
Keywords: Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Deviden Payout 
Ratio 
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04312417 / ROFI ARDINAL 
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 
BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari kinerja keuangan terhadap harga saham pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 
Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing – masing perusahaan dan bersumber dari Indonesian Capital 
Market Directory. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta sampai tahun 2007. Jumlah 
sampel yang memenuhi kriteria tersebut ada 40 perusahaan. Untuk membuktikan hipotesis diuji dengan menggunakan 
analisis regresi berganda, uji F, dan uji t dan untuk membuktikan tidak ada penyimpangan pada hasil regresi diuji dengan 
uji asumsi klasik (multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas). 
Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 40 sampel perusahaan manufaktur dengan menggunakan program bantuan 
SPSS For Windows, menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama – sama berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap harga saham adalah sebesar 71,5% yang 
berarti bahwa harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh ketiga variabel independen yang ada dalam penelitian 
sedangkan sisanya sebesar 28,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.  
Apabila dilihat secara individu dari ketiga variabel independen ada satu variabel yaitu ROI yang tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel CR dan EPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
harga saham. 
 
 
 
04312211 / DIAN TRIYUNITA 
ANALISIS RASIO CAMELS TERHADAP PREDIKSI KONDISI BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN (STUDI 
PADA BURSA EFEK JAKARTA 2004-2006), 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio -rasio keuangan yang diukur dengan rasio CAMELS memiliki 
perbedaan antara bank –bank bermasalah dan tidak bermasalah serta membuktikan apakah rasio keuangan CAMELS 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah pada perbankan. Rasio keuangan CAMELS yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, KP, APYDTMB, APY DTAP, PPPAP, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR. Sampel 
penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling yang terdiri dari 13 bank tidak bermasalah dan 6 
bank dalam kondisi bermasalah. Metode analisis yang digunakan adalah independent sample T-test dan Mann Whitney U 
untuk menguji rasio CAMELS yang memiliki perbedaan antara bank tidak bermasalah dan bank yang bermasalah, 
sedangkan regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh rasio CAMELS terhadap prediksi kondisi bermasalah 
perbankan. Hasil pen elitian menunjukkan bahwa rasio CAR, ROA dan BOPO memiliki perbedaan antara bank tidak 
bermasalah dan bank yang bermasalah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasio CAR, APYDTMB, 
APYDTAP, ROA, ROE dan NIM memiliki pengaruh terhadap prediksi kondisi bermasalah pada perbankan. 
Kata kunci: kondisi bermasalah, rasio keuangan CAMELS, independent sample T-test, Mann Whitney U, regresi logistik . 
 
 
 
 
04312406 / NUZULIATI WAHYU C 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) TAHUN 2004-2006., 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan 
laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2004, 2005, dan 
2006. Peneliti menggunakan regresi berganda dalam perhitungannya dan variabel yang digunakan adalah likuiditas, 
leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan umur perusahaan. 
Hasil analisis berhasil membuktikan bahwa dari variabel–variabel tersebut hanya likuiditas dan ukuran perusahaan yang  
mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada 
tahun 2004, 2005, dan 2006. 
Kata kunci: Financial statement disclosure; Liquidity; leverage; Profitability; Company age; Dewan Komisaris; firm size. 
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04312274 / RADITA PRIMARESTI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 
BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 
perusahaan,risiko perusahaan, profitabilitas,net profit margin,dan leverage operasi. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel penelitian yang diseleksi berdasarkan purposive/judgement sampling. 
Sampel penelitian ini adalah 49 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 4 tahun 
(2003-2006). Pengujian dalam penelitian ini menggunakan binary logistic regression yang digunakan untuk 
mengindentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 
Hasil dari penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta melakukan praktik perataan 
laba yang ditunjukkan dari hasil perhitungan Indeks Eckel (1981). Dari hasil pengujian menggunakan binary logistic 
regression menunjukkan bahwa hanya risiko perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba 
sedangkan ukuran perusahaan,profitabilitas,net profit margin,dan leverage operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
praktik perataan laba. 
 
 
 
 
 
04312501 / DUWI PUSPITA SARI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING PADA PENAWARAN SAHAM DI BURSA EFEK 
JAKARTA 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui seberapa besar pengaruh umur perusahaan, reputasi underwriter, jenis 
industry, EPS, dan Current Ratio terhadap tingkat underpricing. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 
dengan sampel sebanyak 46 perusahaan dari tahun 2002- 2006. Analisis data menggunakan metode regresi berganda uji 
t, uji F, Adj R Square dengan tingkat kepercayaan 5%.  
Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel EPS yang berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Uji F yang 
merupakan uji bersama – sama menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut yaitu umur perusahaan, reputasi 
underwriter, jenis industry, EPS dan Current Ratio berpengaruh signifikan. Variabel Independen hanya dapat menjelaskan 
sebesar 15,2% terhadap variabel dependen.  
Kata Kunci: Umur Perusahaan, Reputasi Underwriter, Jenis Industri, EPS, Current Ratio, underpricing.  
 
 
 
 
 
04312258 / EKUILIBRIA SOSIA WARDHANI 
MEMPREDIKSI TINGKAT DIVIDEN PAYOUT RATIO MEMELAUI RASIO PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, HUTANG 
DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi tingkat dividen payout ratio. Penelitian ini menguji bagaimana rasio 
profitabilitas, likuiditas, hutang dan pertumbuhan perusahaan dapat memprediksi tingkat dividen payout ratio. 
Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya ke dalam perusahaan adalah untuk mendapatkan 
tingkat pengembalain (return) yang sebesar-besarnya. Return tersebut dapat berupa capital gain atau dividen. 
Penelitian ini memfokuskan pada tingkat dividen. Rasio profitabilitas diukur dengan Return on Investment, rasio likuiditas 
diukur dengan Quick Ratio, rasio hutang diukur dengan Debt Ratio dan Pertumbuhan perusahaan diukur dari 
pertumbuhan aktiva dari tahun ke tahun. 
Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang menerbitkan laporan 
keuangan dan membagi dividen selama lima tahun berturut-turut (2002-2006). Data dapat diperoleh dari Indonesian 
capital Market Directory (ICMD). Analisa data dilakukan dengan Regresi Linier Berganda. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata hanya pertumbuhan perusahaan yang dapat digunakan untuk 
memprediksi tingkat dividen payout ratio. Sementara profitabilitas, likuiditas, dan hutang tidak dapat digunakan untuk 
memprediksi tingkat dividen payout ratio. Namun secara serentak, profitabilitas, likuiditas, hutang dan pertumbuhan 
perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat dividen payout ratio. 
Keyword : Dividen Payout Ratio, Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Hutang, Rasio Pertumbuhan 
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04312442 / SILVIAN NIZAR PALAMANI 
MEMPREDIKSI TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI PADA EQUITY SECURITIES MELALUI RASIO 
PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 

 
 
 
 
03312151 / ALIEF REDIONO 
PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS) DAN TINGKAT BUNGA TERHADAP HARGA SAHAM PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Variabel yang 
diteliti adalah variabel bebas yang meliputi earning per share dan tingkat bunga, dan variabel terikat yaitu harga saham. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empirik apakah earning per share dan tingkat bunga berpengaruh 
terhadap harga saham. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2003-2006. 
Data mengenai earning per share diambil dari tahun 2002-2005, data mengenai tingkat bunga diambil dari tahun 2002-
2006 dan data mengenai harga saham diambil dari tahun 2002-2006. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan model regresi berganda. Dengan model ini dapat dilihat 
pengaruh semua faktor yaitu earning per share dan tingkat bunga baik secara bersama-sama maupun secara parsial 
terhadap harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 
sedangkan tingkat bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Penelitian secara bersama-sama untuk 
earning per share dan tingkat bunga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Kata kunci: Earning per share, tingkat bunga, harga saham. 
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01312075 / ERI DWI ASTUTI 
PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP KARAKTERISTIK INFORMASI SISTEM AKUNTANS 
IMANAJEMEN DENGAN MODERASI LOCUS OF CONTROL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Karakteristik Informasi Sistem 
Akuntansi Manajemen dengan Moderasi Locus of Control pada Perusahaan Manufaktur di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dan Jawa Tengah. 
Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket, dimana angket tersebut berbentuk 
skala yang disusun berdasarkan teori-teori dukungan sosial dan teori-teori perilaku asertif. Skala yang dibentuk yaitu 
skala dukungan sosial dan skala perilaku asertif yang disusun oleh Lili Yuniarti (1998), kemudian dimodifikasi dan 
penambahan oleh penulis dalam hal jumlah dan kata-kata. Sebelum data digunakan terlebih dahulu dilakukan uji coba 
data dengan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan metoda analisis yang digunakan dengan metoda korelasi product 
moment pearson. 
Berdasarkan proses uji coba diperoleh nilai 0,9540 untuk dukungan sosial dan 0,9454 untuk perilaku asertif yang berarti 
data tersebut reliabel dan dapat digunakan. Sedangkan berdasarkan metoda analisis diketahui bahwa besarnya koefisien 
korelasi antara kedua variabel adalah rxy = 0,361 (rxy>0,195) dan p =0,000 (p<0,05). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan perilaku asertif. Artinya, semakin tinggi 
dukungan sosial maka semakin tinggi pula perilaku asertif.  
Kata kunci: dukungan sosial, perilaku asertif 
 
 
 
 
04312065 / ARI BOWO NURCAHYO 
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04312325 / ULI DIAN PRATIWI 
PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA OPERASI PERUSAHAAN DI SEKITAR IPO, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan terjadinya manajemen laba di sekitar IPO yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di BEJ sekaligus untuk membuktikan adanya pengaruh menajemen laba terhadap kinerja 
operasi perusahaan di sekitar IPO. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan terdaftar di BEJ yang 
melakukan IPO dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Sedangkan sampel diambil berdasarkan metode purposive sampling 
berjumlah 34 perusahaan. Metode analisis discretionary accruals digunakan untuk mengetahui terjadinya manajemen 
laba. Sedangkan kinerja operasi diukur menggunakan perubahan return on assets. Pada penelitian ini menggunakan 
SPSS 12.0 untuk pengolahan data. Model yang digunakan adalah regresi berganda (multiple regression) dan 
menggunakan uji beda dua rata-rata baik uji t test maupun paired test. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian 
ini bahwa dengan menggunakan discretionary accruals perusahaan yang terdaftar di BEJ terbukti melakukan manajemen 
laba di sekitar IPO. Selain itu didapatkan kesimpulan bahwa perusahaan mengalami penurunan return on asssets (ROA) 
pasca IPO. Discretionary accruals dan pertumbuhan yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini 
berhasil membuktikan adanya pengaruh manajemen laba terhadap turunnya nilai return on assets di sekitar IPO.  
Kata Kunci: Manajemen Laba, Kinerja Operasi 
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03312256 / DANI WILLYAM 
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Good corporate governance merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh 
informasi dengan benar, akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi perusahaan, kepemilikan, dan 
stakeholder. Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga hal ini dapat 
mempengaruhi tingkat kepercayaan para pemakai laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan Food and 
Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2002 sampai dengan 2006. Dari penelitian yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Kata kunci : Good Corporate Governance, Kinerja perusahaan, Indek Corporate Governance. 
 
 
 
04312481 / ERNA MUTIASARI 
PENGARUH PERUBAHAN LABA AKUNTANSI TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PERIODE KRISIS 1997 - 
1998 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang digunakan investor sebagai bahan pertimbangan dalam 
membuat keputusan investasi pada pasar modal. Pada pasar efisien, semua investor mendapat informasi yang sama. 
Salah satu informasinya adalah mengenai laba akuntansi tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
perubahan laba akuntansi terhadap perubahan harga saham serta seberapa besar pengaruh perubahan laba terhadap 
perubahan harga saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 perusahan yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta tahun 1997-1998. Data mengenai laba akuntansi diambil dari tahun 1996-1998 dan data mengenai harga saham 
diambil dari tahun 1997-1998. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear, nilai p-value dan korelasi koefisien 
determinasi dengan tingkat signifikan 5%. Uji autokorelasi menunjukan bahwa antar variabel indivenden tidak saling 
berhubungan, dan tidak ada korelasi antar faktor pengaruh (varibel indivenden) karena uji Durbin Watson menunjukan 
angka 2. Hasil pengujian menunjukan pada tahun 1996/1997bahwa perubahan laba berpengaruh secara signifikan pada 
perubahan harga saham. Sedangkan pada tahun 1997/1998 dan data pooling menunjukkan bahwa perubahan laba tidak 
perpengaruh secara signifikan pada perubahan harga saham. Karena para investor tidak melihat laba sebagai patokan 
dalam penilaian perubahan harga saham, tapi melihat dari kondisi perekonomian Indonesia. Pada tahun 1997/1998 
perekonomian di Indonesia tidak stabil, yaitu terjadi krisis moneter ekonomi yang menunjukkan bahwa faktor gejolak 
politik dan keamanan berdampak langsung terhadap ekspektasi para pelaku bisnis dalam pasar bursa dan gejolak 
moneter menyebabkan situasi di pasar modal (BEJ) menjadi panik, sehingga investor merasa pesimis akan prospek 
perusahaan yang menerbitkan saham baik dalam jangka panjang maupun jangka pendekPenelitian ini juga menunjukan 
bahwa pengaruh perubahan laba akuntansi terhadap perubahan harga saham hanya sebesar 1.2% saja. Ini berarti laba 
akuntansi bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi harga saham.  
 
 
 
03312158 / MULATSIH WIJAYANTI 
PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM 
PROSES PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN, 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. Gambaran seseorang yang 
profesional dalam profesi dicerminkan ke dalam lima dimensi, yaitu : pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 
kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Auditor eksternal yang mempunyai 
profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan dan 
pengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor yang tercermin dalam 
lima dimensi diatas terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. 
Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuesioner. Pemilihan sampel menggunakan metode convenience 
sampling dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah 
Jawa Tengah dan DIY. Pengujian data menggunakan analisis linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan 
sesama profesi berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitianl ini mendukung 
penelitian yang dilakukan Hastuti et al. (2003) akan tetapi tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hendro dan 
Aida Ainul (2006).  
Kata kunci : pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan 
sesama profesi, dan pertimbangan tingkat materialitas  
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01312388 / IDHAM FEMMYL 
REAKSI HARGA SAHAM TERHADAP PERUBAHAN DIVIDEN TUNAI DI BURSA EFEK JAKARTA. (BEJ)., 2008 
Pembimbing: Abriyani Puspaningsih, Dra, M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
02312184 / NAREDTHA LIHASA ADRIANS 
ACCRUAL COMPONENT ABILITY IN PREDICTING FUTURE OPERATING CASH FLOW, 2008 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
Adrians, Naredta Lihasa (2008). Accrual Component Ability in Predicting Future Operating Cash Flow”. Yogyakarta, Faculty 
of Economics. Islamic University of Indonesia.  
This research tries to investigates the prediction ability of accrual accountancy component that are changes in account 
receivable, inventories, account payable, depreciation cost, deferred income tax, and amortization to the cash flow of the 
operation activity at the Jakarta Stock Exchange (JSX). The method used in this research is the survey method. This 
research was conducted at the JSX using 40 emitens as the sample based on purposive sampling. The first until seven 
hypotheses were analyzed using multiple regressions.  
This study analyzed data using multiple regressions, and was done by Prasetyo and Budiyanto (2004) involving one 
dependent variable and four independent variables. In order to make a different, the writer is adding the research period, 
changing the research year, and adding the independent variables with amortization and deferred income tax. The result 
of the first hypothesis shows that aggregate changes in account receivable, inventories, account payable, depreciation 
cost, deferred income tax, and amortization influences the cash flow of the operating activities. The second until seven 
hypothesis shows that partial changes in account receivable, account payable, and amortization influences the cash flow 
of the operation activities, but changes in inventories, depreciation cost, and deferred income tax do not influences to the 
cash flow of the operation activities. It also explains that the results of regression analysis are consistent with the 
previous research done by Prasetyo and Budiyanto (2004).  
Key Words: Accrual accountancy component, account receivable, inventories, account payable, deprecation, amortization, 
deferred income tax, cash flow.  
 
 
 
 
 
04312518 / DANANG YOGA WIJAYA 
AKUNTANSI UNTUK HEDGING TINGKAT BUNGA DAN MATA UANG JENIS SWAP PADA INDUSTRI 
TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS PT.INDOSAT TBK, 2008 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penggunaan mata uang asing dalam aktivitas bisnis memang cukup rentan terhadap resiko fluktuasi nilai tukar mata 
uang dan tingkat suku bunga. Untuk melindungi aktiva atau pasiva yang rentan terhadap resiko tersebut para pelaku 
bisnis dapat menggunakan instrument keuangan derivatif swap. Dengan perlindungan nilai (hedging) melalui instrumen 
keuangan derivatif swap, maka resiko kerugian akibat perubahan-perubahan tersebut dapat dikurangi. Oleh karena itu, 
lindung nilai melalui penggunaan instrument derivative, khususnya swap, merupakan fenomena menarik untuk diteliti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi untuk hedging swap dan pengaruh hedging 
swap terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pencatatan akuntansi dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan akan 
difokuskan pada hedging jenis swap tingkat bunga dan swap mata uang. Obyek penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data aktivitas hedging PT. Indonesian Sattelite Tbk periode tahun 2004-2006. analisis data yang 
dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, digambarkan 
pencatatan akuntansi atas aktivitas hedging yang telah dilakukan dan diketahui bahwa resiko kerugian akibat fluktuasi 
nilai mata uang dan tingkat suku bunga dapat berkurang. 
Kata kunci: hedging, swap, swap mata uang, dan swap tingkat bunga 
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02312331 / NURUL HUSNA 
CHOICE OF ACCOUNTING INVENTORY METHOD AND ITS INFLUENCE TO EARNING PRICE RATIO (EMPIRICAL 
STUDY IN MANUFACTURING COMPANY AT JAKARTA STOCK EXCHANGE), 2008 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
This research discuss about the choice of accounting inventory method conducted by manufacturing firm that listed in 
jakarta stock exchange which are using the same method of accounting inventory during seven years. The samples of 
firm using in this research are seven years during 1999-2005. The hypothesis formulation that discussed in this research 
are: Hypothesis one discussed: whether there are some significanct difference between the firms using FIFO or weighted 
average for inventory variability, accounting income variability, firm size, capital intensity, inventory intensity, cost of 
goods sold Variability and current ratio. Hypothesis two discussed whether there is a significant difference between the 
earniung price ratio of the firm that applies FIFO or weighted average. For hypothesis three, discuss whether all the 
variability are able to predict the usage of weighted average method. For hypothesis four, this research discusses the 
choice of accounting method that applied by the firm, whether it has a significant effect to the earning price ratio or not. 
The tool of analysis that is use is statistical method with SPSS. Hypothesis one and two applie univariate analysis with 
Mann-whitney test. Hypothesis three and four applies multivariate analysis with logistic regression for hypothesis three 
and multiple regression for hypothesis four. The results of data analysis are: for hypothesis one, variables that have 
significant influence are firm size and capital intensity. For hypothesis two, the result finding is unsignificant. Hypothesis 
three find the result that is also unsignificant. Hypothesis four finds that the regression model is able to predict earning 
price ratio but do not have significance influence to earning price ratio. 
Key words: inventory, accounting inventory method, earning price ratio. 
 
 
 
 
 
04312306 / NI'MAH ABDURRAHMAN 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TERHADAP EARNING 
RESFONSE COEFFICIENT (ERC), 2008 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dampak dari pengungkapan informasi tanggung jawab sosial 
perusahaan yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan terhadap informasi laba yang diukur dengan Earning 
Response Coefficient (ERC). Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan secara 
sukarela oleh perusahaan memiliki dampak negatif terhadap ErningResponse Coefficient (ERC). Penelitian yang dilakukan 
dengan menggunakan sample sebanyak 59 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ ini menunjukkan hasil empiris 
yang tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan 
informasi CSR dalam laporan tahunan tidak berdampak negative terhadap ERC perusahaan. Hal ini mengindikasikan 
bahwa para investor belum mengapresiasi informasi CSR yang yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. 
Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR) dan Earning Response Coefficient(ERC) 
 
 
 
 
04312247 / PUTRA KRISNANDA 
PENGARUH FIRM SIZE, GROWTH OPPORTUNITY, TANGIBLE ASSET, PROFITABILITY AN BUSINESS RISK 
PADA STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA, 2008/2009 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah firm size, tangible assets, growth opportunity, profitability dan 
business risk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan regresi linier berganda untuk melihat besar kontribusi masing-masing variable bebas dalam 
mempengaruhi harga saham. firm size, growth opportunity, profitability dan business risk memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia. 
Kata kunci: firm size, tangible assets, growth opportunity, profitability, business risk, struktur modal dan perusahaan 
manufaktur 
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00312333 / HANGGARDHONO TUNJUNG M 
PERBANDINGAN KEAKURATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL DAN ARBITRAGE PRICING THEORY DALAM 
MEMPREDIKSI TINGKAT PENDAPATAN SAHAM INDUSTRI MANUFAKTUR, 2008 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur keakuratan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing 
Theory (APT) dalam memprediksi tingkat pendapatan saham industri manufaktur selama dan setelah krisis ekonomi pada 
Bursa Efek Jakarta. Adapun tingkat keakuratan model CAPM dan APT diukur dengan menggunakan Mean Absolute 
Deviation (MAD), dan untuk membandingkan tingkat keakuratan tersebut digunakan t test. 
Periode tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 1997 sampai 2006, dengan 36 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebagai sample. Metode pengambilan sample digunakan metode purposive sampling. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa model CAPM lebih akurat dibandingkan model APT dalam memprediksi tingkat 
pendapatan saham industri manufaktur selama dan setelah krisis. Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t 
hitung selama krisis adalah sebesar 2,580 dengan signifikansi 0,014 dan nilai t hitung setelah krisis adalah 2,064 dengan 
signifikansi 0,046. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara keakuratan 
model CAPM dengan model APT dalam memprediksi pendapatan saham industri manufaktur selama dan setelah krisis. 
Kata Kunci: CAPM, APT, MAD 
 
 
 
04312156 / NUS SASMITANINGRUM 
PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP KLUB SEPAKBOLA (PERBANDINGAN ANTARA JUVENTUS DAN 
LIVERPOOL), 2008 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
Perlakuan akuntansi terhadap sebuah entitas dapat diartikan sebagai pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Pengakuan 
meliputi apa yang akan dimasukkan dalam sebuah item atau akun, dan kapan waktu pengakuannya. Pengukuran meliputi 
berapa jumlah yang diakui dan bagaimana pembuatan jurnalnya. 
Sedangkan pelaporan meliputi keputusan apakah sebuah transaksi masuk dalam laporan neraca, laporan rugi laba, atau 
laporan yang lain. Tidak terdapat perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk klub sepakbola dengan perusahaan yang 
lain, yang berbeda hanya karena adanya transaksi seperti: registrasi pemain untuk penjualan pemain, sponsor dan iklan, 
hadiah dari kompetisi/ pertandingan, penjualan tiket secara langsung dan secara terusan, penjualan merchandise, 
penjualan hak siar televisi. Juventus dan Liverpool telah mengakui transaksi-transaksi di atas sebagai pendapatan. Selain 
itu juga terdapat transaksi registrasi pemain untuk mengontrak pemain, pemberian upah pemain, perbaikan stadion. 
Untuk transaksi-transaksi ini, Juventus dan Liverpool telah mengakui sebagai biaya. Pendapatan dan biaya telah dicatat 
dalam laporan rugi laba. Untuk mengontrak pemain selain dicatat di dalam laporan rugi laba, juga dicatat sebagai aktiva 
dan dilaporkan dalam neraca. Hal ini berarti Juventus dan Liverpool telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku. 
IFRS yang digunakan oleh Juventus dan FRS yang digunakan oleh Liverpool tidak berbeda karena pada tahun 2005, FRS 
telah mengadopsi isi dari IFRS. Yang berbeda hanya pembuat standarnya. 
Kata kunci: pengakuan, pengukuran, pelaporan, IFRS, FRS. 
 
 
 
03312285 / TUSYANINGSIH 
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS 
DI FAKULTAS EKONOMI UII), 2008 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Empiris di 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris atas persepsi 
mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Etika 
penyusunan laporan keuangan disini terdiri dari: manajemen laba, salah saji, pengungkapan informasi, cost & benefit, 
dan tanggung jawab. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan berasal dari populasi mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Indonesia yang masih aktif pada semester genap tahun ajaran 2006/2007 yang terdiri dari: mahasiswa 
S1 akuntansi tingkat satu (mahasiswa akuntansi baru), mahasiswa S1 akuntansi tingkat akhir (mahasiswa akuntansi 
lama), dan mahasiswa S1 selain akuntansi. Data diperoleh dengan memberikan kuesioner secara langsung kepada 
mahasiswa. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis deskriptif berdasarkan data responden, setelah itu dilakukan 
analisis kualitatif. Analisis kualitatif dimulai dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas dari setiap item pertanyaan, 
kemudian penulis melakukan uji normalitas dan dilanjutkan melakukan uji beda dengan menggunakan Independent 
Sample T-test apabila terdistribusi normal dan Mann Wittney U-test apabila data tidak terdisribusi normal yang bertujuan 
untuk menguji hipotesis pertama hingga ke sebelas.  
Dari sebelas hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini, hipotesis untuk manajemen laba, salah saji, pengungkapan 
informasi, tanggung jawab, dan perbedaan gender terdistribusi tidak normal. Sedangkan hipotesis untuk cost & benefit 
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terdistribusi normal. Manajemen laba (Ho1), salah saji (Ho2), pengungkapan informasi (Ho3 dan Ho8), cost & benefit 
(Ho4 dan Ho9), tanggung jawab (Ho10) dan perbedaan gender (Ho11) mempunyai hasil tidak signifikan, sehingga 
ketujuh hipotesis tersebut diterima. Sedangkan tanggung jawab (Ho5), manajemen laba (Ho6), dan salah saji (Ho7) 
mempunyai hasil signifikan, sehingga ketiga hipotesis tersebut ditolak atau gagal diterima.  
 
 
 
01312041 / RONNY MURDANI 
THE RELATIONSHIP OF INCOME SMOOTHING AND CORPORATE GOVERNANCE TO THE CORPORATE 
PERFORMANCE IN INDONESIA, 2008/2009 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
Ronny Murdani (2008). The Relationship of Income Smoothing and corporate Governance to Corporate performance. 
International Accounting of Department Accounting. Faculty of Economics. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. The 
purpose of this study is to know about whether there are relationship between income smoothing to corporate 
performance and relationship between corporate governance to corporate performance. The research data are from 
corporate that include in Corporate Governance Perception Index (CGPI) listed in Indonesian Stock Exchange and 
Indonesian Capital Market Dictionary Research periods starting from 2004 to 2006 with the object of this research is 
corporate that include in Corporate Governance Perception Index (CGPI). This research are analyze whether there are 
relationship between income smoothing and corporate performance to corporate performance. 
Keyword: Income smoothing, corporate governance, corporate performance, corporate size. 
 
 
 
03312329 / FAEZAL RUSTANTO 
THE STUDY OF MOTION PICTURES ACCOUNTING STANDARDS IMPLEMENTATION IN AUSTRALIA (VILLAGE 
ROADSHOW PICTURES) AND INDIA (MUKTA ARTS LIMITED), 2008 
Pembimbing: Arief Bachtiar Drs., MSA., Ak. 
Abstrak/abstract 
This research is a review upon motion picture business practice that practiced in Australia and India based on accounting 
standards that rule the practice of accounting treatment in a motion picture industry. Mainly, this thesis deals with 
revenues and expenses. There are three major parts in this research, which are recognition, measurement, and reporting 
upon revenue and expenses.  
The type of data used in this research is secondary data, this research examined, reviewed, and compared motion picture 
accounting treatment in Australia and India. In this study, Australia is represented by Village Roadshow Picture while 
India is represented by Mukta Arts Limited. The data and information used are taken from audited financial reports 2005 
and from the sites whose web pages contains information on motion pictures and motion picture accounting practice in 
both countries. Both companies claim that in their consolidated financial reports the effect of intra-group balances and 
intra-group transactions do not longer exist because it is already eliminated during the process of consolidating financial 
statements form their subsidiaries.  
The result in this study indicates that the accounting policies implemented by both companies already are inconformity to 
the accounting standard in both countries. The result of this study shows that there are some similarities and differences 
accounting practice done by both companies. One example of similarity is on the way of treating revenues in both 
countries. On the other hand, there is a major difference in terms of treating expenses especially in movie production 
cost.  
Key words: Accounting Standard, Accounting Practice, Recognition, Measurement, Reporting, Revenue, Expense.  
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03312317 / IRWAN WAHYUDI 
AN ANALYSIS OF INFLUENCE OF COMPANY CHARACTERISTICS TOWARDS INCOME SMOOTHING PRACTICES 
AMONG LISTED MANUFACTURE COMPANIES AT JAKARTA STOCK EXCHANGE (JSX) AND AUSTRALIA 
EXCHANGE (ASX), 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
This Research basically aims to examine the influence of Company Characteristics towards Income Smoothing Practice 
among listed Manufacture Companies at Jakarta Stock Exchange and Australia Stock Exchange. Income Smoothing as a 
tool which is used by the management to curtail the variability or perceiving target order because of the existence of all 
account ( artificial) variable manipulation on the real transaction( Konch cited by Salon and Baridwan, 2000). 
The factors being examined are Company Profitability Ratio, Company Operating Leverage Ratio, and Company Net Profit 
Margin. Index Eckel is use in this research to show the Income Smoothing Practice. And the objective of The Income 
Smoothing is the profit of the companies. The sample which is used in this research are 70 Manufacture Companies that 
separated into two companies, Manufacture Companies listed in Jakarta Stock Exchange and Manufacture Companies 
listed in Australia Stock Exchange, with a period between 2000-2004. 
The result of this research shows that the Manufacture Companies listed in Jakarta Stock Exchange and Australia Stock 
Exchange commits to income smoothing practice. 
And Binary Logistic Regression shows that in Indonesia company’s profitability ratio and company’s operating leverage 
Ratio have significance influence towards income smoothing, and company’s net profit margin ratio has not significance 
influence towards income smoothing, however in Australia company’s profitability ratio, company’s operating leverage 
Ratio, and company’s net profit margin ratio have not significance influence towards income smoothing.  
Keywords: company’s profitability ratio, company’s operating leverage ratio, company’s net profit margin ratio, income 
smoothing. 
 
 
 
 
03312236 / MUHAMMAD HENDRI HENDRAWAN 
ANALISIS PERBANDINGAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
bertempat tinggal di dalam dan di luar kecamatan keraton terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 
pada pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku 
masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertempat tinggal di dalam kecamatan keraton dan masyarakat Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang bertempat tinggal di luar kecamatan keraton terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan 
keuangan pada pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel penelitian yang diukur dalam penelitian ini 
antara persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Obyek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam kecamatan keraton 
dan masyarakat yang bertempat tinggal di luar kecamatan keraton di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini 
menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan datanya. Dimana, teknik penarikan sampel penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode Non-Probability Sampling, yakni Quota sample. Metode sampel ini memilih sampel yang 
memiliki ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau quota yang diinginkan. Yang mana, kelebihan dalam metode ini adalah 
mudah dan cepat digunakan. Sedangkan, kelemahannya adalah penentuan sampelnya cenderung subyektif bagi peneliti. 
Aplikasi SPSS digunakan dalam proses analisis semuanya. Adapun proses analisinya, yakni: 
Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson’s Corelation Product Moment, dilakukan untuk mengetahui apakah 
pertanyaan dalam instrumen penelitian dapat menunjukkan variabel penelitian. 
Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s Coefficient Alpha yang menunjukkan bagaimana tingginya 
butir-butir dalam kuesioner berkorelasi atau berinteraksi. Teknik pengujian yang digunakan adalah Kolmogrof Smirnov 
test. Uji hipotesis berdasarkan pengujian Kolmogrof Smirnov test, maka menggunakan alat analisis Independent T-Test. 
 
 
 
 
04312495 / MUHAMAD INDRAWAN ANWAR 
EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI ENTERPRICE RESOURCE 
PLANNING STUDI KASUS PADA PT.SARI HUSADA, 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
- 
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04312473 / ZULFIAN MAULIDA 
EVALUASI KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SLEMAN DENGAN PENDEKATAN BALANCE 
SCORECARD, 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
Penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena dengan mengetahui kinerjanya 
maka sebuah organisasi dapat mengevaluasi apakah kinerjanya sudah maksimal atau belum, penilaian kinerja dalam 
sebuah organisasi juga sangat berguna untuk menentukan strategi apa yang akan diambil pada periode berikutnya guna 
untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja RSUD Sleman dengan 
pendekatan Balance Scorecard yang meliputi aspek financial, aspek pelanggan, aspek proses bisnis internal, dan aspek 
pembelajaran dan pertumbuhan.  
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian bersifat penjelasan yang ada, dan pola analisis 
yang digunakan adalah pengamatan dengan rentang waktu tertentu. Penelitian ini hanya akan melukiskan keadaan objek 
RSUD Sleman atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum.  
Hasil dari penelitian ini yaitu dalam perspektif keuangan rata-rata sudah cukup baik kierjanya karena terbukti setiap 
tahun naik, hanya pada tingkat reliabilitas dan solvabilitas yang kurang baik karena setiap tahun mengalami penurunan. 
Dalam perspektif pelanggan, kinerja RSUD Sleman sudah cukup baik secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat dari 
keefektifan pelayanan pasien dan tingkat kepuasan pasien yang menunjukan angka yang psitif, biaya instalasi mengalami 
peningkay\tan karena bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Perspektif prosaes bisnis internal pada RSUD Sleman 
dinilai sdah cukup baik hal ini dapat dilihat dari indicator medis yang setiap tahun rata-rata mengalami kenaikan, dan 
pada indikator non medis masih kurang baik karena tidak stabil naik turun setiap tahun. Pada perspektif proses 
pembelajaran dan pertumbuhan menunjukan kinerja yang cukup baik karena RSUD sudah cukup bias mempertahankan 
karyawannya, dan produktivitas karyawan setiap tahun mengalami peningkatan karena karyawan merasa puas dalam 
pekerjaannya yang terbukti dari kuesioner kepuasan karyawan yang cukup baik. Hasil pembobotan dalam perspektif 
Balance Scorecard menunjukan angka yang cukup baik, pada tahun 2005 memperoleh bobot sebesar 89% dan pada 
tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 91% yang menunjukan kinerja RSUD Sleman sudah sangat baik dan selalu 
berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dan terbukti dari tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami peningkatan.  
 
 
 
03312087 / HAZQIL AYUZ GAZALI 
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: USING THE LEVERAGE TO GAIN INFORMATION ABOUT PROFITABILITY 
(A CASE STUDY OF LQ45 COMPANIES 2001-2006), 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
This research presents a financial statement analysis that distinguishes leverage that arises in financing activities from 
leverage that arises in operations. The analysis yields two leveraging equations, one for borrowing to finance operations 
and one for borrowing in the course of operations. These leveraging equations describe how the two types of leverage 
affect book rates of return on equity.  
The research therefore concludes that balance sheet line items for operating liabilities are priced differently than those 
dealing with financing liabilities. The result shows that operating liabilities shows the dynamic of company’s profitability 
more accurate than financing liabilities. Accordingly, financial statement analysis that distinguishes the two types of 
liabilities aids in the forecasting of future profitability and the evaluation of appropriate price-to book ratios.  
Keywords: financing leverage; operating liability leverage; rate of return on equity; price-to-book ratio  
 
 
 
04312382 / RIZA FURAIZA 
PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA 
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan 
suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. 
Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical 
information) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan 
dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri 
sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa 
informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka 
akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen 
laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. besarnya sample diukur dengan purposive 
sampling dan sample yang digunakan berjumlah 80 sampel. 
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Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : satu, Terdapat pengaruh antara informasi asimetris terhadap 
manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2003–2006 dan dua, Terdapat 
pengaruh antara Ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta tahun 2003– 2006 Dengan uji regresi penelitian ini menghasilkan temuan, bahwa Variabel informasi asimetris 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba sebesar 0,052, Variabel ukuran perusahaan juga mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap manajemen laba sebesar 0,062. Sedangkan Variabel control yaitu CFVAR, Growth, MKTBV 
tidak mempengaruhi manajemen laba. 
Key words: information asymmetry, size, earning management, discretionary accrual. 
 
 
04312488 / RINA PUSPITASARI 
PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP KEPUASAN PEMAKAI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM 
INFORMASI DENGAN KOMPLEKSITAS TUGAS, KOMPLEKSITAS SISTEM DAN DUKUNGAN MANAJEMEN 
PUNCAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING, 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah partisipasi pemakai berpengaruh pada kepuasan pemakai dan apakah 
kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, dan dukungan manajemen puncak memoderasi pengaruh partisipasi pemakai 
terhadap kepuasan pemakai dalam perkembangan system informasi. dalam Pengembangan sistem informasi. Masih 
banyak temuan penelitian sebelumnya yang hasilnya masih kontradiksi. Peneliti mencoba menguji ulang dengan 
melakukan pengujian terhadap tiga faktor kontijensi, sebagaimana telah disebutkan Pengujian hipotesis dilakukan pada 
100 orang responden, dari empat perguruan tinggi negeri dan swasta yang berdomisili di Yogyakarta yaitu UGM, UNY, UII 
dan STIE YKPN. Metode yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah regresi linier untuk menguji pengaruh 
partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakaidalam pengembangan sistem informasi. Sedangkan untuk mengujhi tiga 
faktor kontijensinya yaitu kompleksitas tugas, kompleksitas system dan dukungan manajemen puncak sebagai 
pemoderasi pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai menggunakan metode MRA (Moderated Regression 
Analysis). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi 
berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai. Kedua, pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai 
dimoderasi variabel kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, dan dukungan manajemen puncak sebagai quasi 
moderator. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi suatu organisasi yang sedang 
mengimplementasikan sistem, agar dapat lebih memperhatikan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi 
pengembangan sistem informasi. Partisipasi pemakai tetap harus dipertimbangkan dimana, bagaimana dan kapan 
diperlukan, sehingga pengembangan sistem yang dilakukan dapat berhasil. 
Kata kunci : Perkembangan sistem informasi, partisipasi pemakai, kepuasan pemakai, kompleksitas tugas, kompleksitas 
sistem, dan dukungan manajemen puncak 
 
 
 
03312363 / DANANG PRATOMO 
PERENCANAAN STRATEGI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA CV.TRI BINA USAHA), 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
Globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah membawa perubahan pada lingkungan bisnis dan persaingan. 
Perusahaan dituntut untuk selalu bersikap proaktif dalam menanggapi berbagai perubahan lingkungan yang bersifat 
dinamis dengan menciptakan dan mengembangkan startegi bisnis (Wortztel dan Wozstel dalam Lena, 1997). Hanya 
perusahaan yang mempunyai visi dan misi yang jelas dan realistis serta strategi bersaing tepat yang dapat bertahan dan 
bersaing dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dam turbulen. Perlu adanya kebijakan baru yang mendorong 
terbentuknya perusahaan yang inovatif dengan melakukan proses inovasi dalam menghasilkan suatu produk atau pun 
jasa yang berkualitas.  
Kata kunci: Globalisasi, visi, misi, inovasi, proses inovasi, strategi bersaing, lingkungan bisnis kompetitif dan turbulen.  
 
 
04312138 / FEBRIANA AYU DEWANTI 
RASIO KEUANGAN SEBAGAI INDIKASI KONDISI BERMASALAH PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DI 
INDONESIA, PERIODE 2002-2006., 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor faktor yang menjadi indikasi kondisi bermasalah 
dan kesulitan keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang diuji dalam penentuan kondisi bermasalah dan kesulitan 
keuangan perusahaan adalah rasio keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari dari 
26 bank sehat, 2 bank yang mengalami kebangkrutan dan 9 bank yang mengalami kondisi kesulitan keuangan. Metoda 
statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini enunjukkan bahwa 
rasio keuangan memiliki daya klasifikasi atau daya indikasi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan 
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bank yang mengalami kebangkrutan. Dalam penelitian ini juga memberikan bukti bahwa rasio CAR, ATTM, Pemenuhan 
PPAP, APB, NPL, PPAPAP, ROA, ROE, NIM, BOPO, dan LDR secara statistik berbeda untuk kondisi bank bangkrut dan 
mengalami kesulitan keuangan dengan bank yang tidak bangkrut dan tidak mengalami kondisi kesulitan keuangan. 
Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa rasio keuangan APB, PPAP/AP, NIM, dan LDR yang secara statistik 
berpengaruh signifikan sebagai indikasi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan pada sektor perbankan. 
Kata Kunci: Kesulitan keuangan, Kondisi bermasalah bank, Rasio keuangan bank, Regresi logistik. 
 
 
04312343 / WISDANTI DIKA ARIANDINI 
THE ANALYSIS OF COMPANIES'  FINANCIAL CONSTRAINTS AND INVESTMENT CASH FLOW SENSITIVITY, 
2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
The development companies’ businesses needs enormous amount of capital. The source could be collected both from 
internal or external sources. 
Internal sources could be in the form of retained earnings. The external sources could be in the form of other loan from 
bank or financial institutions. If company uses retained earnings as capital investment, the dividend payout would be less 
and decrease. On the contrary, if companies use external sources of capital, there is a tendency to distribute higher 
dividend. The cost of external finance exceeds the internal finance, and this edge between the two forms of finance could 
be caused by asymmetric information. Fazzari, Hubbard and Peterson (1988) define this edge as financial constraint the 
company faces. Companies with large financial constraints find external finance expensive and have to depend on internal 
finance for investment. 
These companies should therefore demonstrate a higher sensitivity between investment and cash flows. The objective of 
this research is to find out whether or not the companies which are less constrained (high-payout companies) always 
have smaller cash flow than companies classified to be more constrained (lowpayout).  
The population on this research is the manufacturing companies listed in Jakarta Stock Exchange in the period of 2004-
2006. To get the sample, the researcher uses purposive sampling techniques. The companies put as sample are the 
companies that pay dividend cash for three years continuously. There are 24 companies put as sample in this research. 
The researcher uses basic investment regression equation to observe the coefficient on cash flow. SPSS version 15 and 
Microsoft Excel for Window are used as the analysis tools. Using dividend payout ratio, the companies are classified in 
high payout and low payout. High payout companies are the representatives for unconstrained companies, while the low 
pay out are the constrained companies. Low payout companies are those which dividend payout ratio is under 10% and 
high payout companies are those whose dividend payout ratio is above 10%. 
Moreover, the researcher makes further classification by splitting high payout companies at the median and finds 2 sub-
sample, group 1 and group 2. By splitting low payout companies, the researcher gets group 3 and group 4. The 
decreasing order in dividend payout ratio suggests that financial constraints should increase from group 1 to 4. 
The result shows that the relation between financial constraints and investment cash flow sensitivity is non linear. The 
coefficient of cash flow decreases when the financial constraint increases. The different result generated in previous 
researches could be explained by sample selection problems. An implications drawn from the result is that the 
manufacturing companies listed in JSX prefer to invest in short term investment so they have the high cash flow. 
Keywords: Cash flow sensitivity, Investment, Financial constraints. 
 
 
 
04312017 / KURNIA NUR WIDYASARI 
THE ANALYSIS OF COMPANY CHARACTERISTIC INFLUENCE TOWARD CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
IMPLEMENTATION (EMPIRICAL EXAMININATION OF MANUFACTURING COMPANY LISTED IN THE JAKARTA 
STOCK EXCHANGE FOR YEAR 2003-2005), 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
04312180 / DHUHA AULIA PRIMANANDA 
THE EFFECT OF EARNINGS ANNOUNCEMENT ON THE TRADING VOLUME PRIOR AND AFTER THE 
ANNOUNCEMENT, 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
The aims of this research are to examine the influence of earnings announcement to the trading volume activity and its 
reaction at Indonesia Stock Exchange (IDX). This research used event study to observe the trading volume activities of 
stocks for five days before, at the day and five days after the earnings announcement. The research took 35 bank and 
other financial institutions companies listed in IDX which had announced their earnings in the year of 2005, 2006, and 
2007. This research used trading volume activities (TVA) to know whether there was any reaction in trading volume 
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around the earnings announcements date. The research result is there was no significant difference between trading 
volume activities before and after the announcement of earnings. 
Keywords: Earnings Announcements, Trading Volume. 
 
 
04312052 / WARA WIBUTI WULANDARI 
THE INFLUENCE OF ENVIRONMRNTAL PERFORMANCE FINANCIAL PERFORMANCE TOWARD ENVIRONMENTAL 
DISCLOSURE, 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
As the increase of stakeholder demand of accountability toward companies’ performance, the purpose of this study is to 
examine the influence of environmental performance and financial performance toward environmental disclosure in 
Indonesia. The environmental disclosure index used is 24-items of disclosure developed by Yusoff and Lehman (2004). A 
content analysis of annual report furthermore, is done to explore and measure the environmental disclosure of the 
companies. The environmental performance is measured by Corporate Environmental Ratings provided by the Ministry of 
Environment RI, through a program, called PROPER, whereas financial performance is measured by Return on Assets 
(ROA). Some control variables are also included in this analysis, namely Company Profile and Company Size. Using pooled 
regression by Generalized Least Square estimator, this research found that in Indonesia environmental performance and 
financial performance have positive significant influence toward environmental disclosure. 
 
 
 
 
04312171 / DICIE AMILIA ROSITA 
THE INFLUENCE OF SIZE AND PPOFITABILITY TOWARDS INTELLECTUAL CAPITAL, 2008 
Pembimbing: Arief Rahman, SE, SIP, M. Com 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
04312523 / AGUSTIN DESSY DWI PUTRI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREDIKSI PERUBAHAN LABA DAN ARUS KAS DI MASA 
YANG AKAN DATANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ PERIODE 2002-2006, September 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Objek dari penelitan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba dan arus kas di masa yang akan 
datang. Dalam penelitian ini factor-faktor yang mempengaruhi prediksi perubahan laba satu tahun ke depan adalah rata-
rata perubahan laba, rata-rata perubahan persediaan, serta rata-rata perubahan beban usaha. Sedangkan faktor-faktor 
yang memengaruhi prediksi perubahan arus kas satu tahun ke depan adalah rata-rata perubahan laba, rata-rata 
perubahan persediaan, rata-rata perubahan beban usaha, serta rata-rata perubahan arus kas. 
Data di analisis dengan analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian telah terlihat bahwa perubahan laba satu tahun ke 
depan dipengaruhi oleh rata-rata perubahan persediaan, serta rata-rata perubahan beban usaha; dan semua variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi perubahan arus kas satu tahun 
yang akan datang. 
Kata kunci: perubahan laba. perubahan arus kas. rata-rata perubahan laba. Rata-rata perubahan persediaan. rata-rata 
perubahan beban usaha. rata-rata perubahan arus kas. 
 
 
 
01312349 / M. HELMY NOVARIYANTO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAKAN PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Perataan laba merupakan tindakan yang umum dan biasa dilakukan oleh para manajer perusahaan, hal ini dilakukan 
dalam rangka untuk mengurangi tingkat fluktuasi naik turunnya laba yang terlalu signifikan yang dapat mengakibatkan 
persepsi yang kurang baik terhadap kinerja perusahaan yang bersangkutan, Laba sendiri merupakan tolak ukur yang 
biasa diamati oleh para investor maupun kreditor dalam menilai keberhasilan kinerja dari suatu perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya 
perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Faktor-faktor yang dianalisa dan 
uji dalam penelitian ini ada 4 yaitu ukuran perusahaan, resiko perusahaan, profitabilitas perusahaan, dan leverage 
operasi. Sampel terdiri dari 56 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama 5 tahun (2001-2005), 
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dengan populasi 161 perusahaan. Untuk mengetahui perusahaan yang melakukan perataan laba dan tidak digunakan 
indeks smoothing. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji Multivariate dan Uji Univariate. Pengujian Mulivariate dilakukan 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan, Uji Univariate 
dilakukan untuk mendukung dan memastikan hasil dari pengujian Multivariate. 
 
 
 
04312213 / AMIRUDDIN YUSUF 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICED SAHAM PADA PERUSAHAAN 
YANG MELAKUKAN IPO DI BEJ PERIODE 2001-2005, 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Fenomena terjadinya underpricing dijumpai dihampir semua pasar modal yang ada di dunia yang melakukan IPO, tapi 
dengan tingkat yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena underpricing yang terjadi di BEJ 
tahun 2001 – 2005 dan mempelajari factor yang mempengaruhi underpricing. Peneliti menggunakan regresi berganda 
dalam perhitungannya dan variabel yang digunakan adalah persentase saham yang dijual, umur perusahaan, skala 
perusahaan, financial leverage dan ROA (return on assets). Hasil analisis berhasil membuktikan bahwa dari variabel – 
variable tersebut hanya persentase saham yang dijual mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat underpriced di 
BEJ pada tahun 2001 – 2005. 
Kata kunci: Underpriced, IPO, Financial Leverage, Return On Assets ( ROA ) 
 
 
 
03312080 / FAHMI YANUANTO 
ANALISIS PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA), NET PROFIT MARGIN (NPM), DAN RETURN ON 
ASSETS (ROA) TERHADAP MARKET VALUE ADDED (MVA) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Economic Value Added (EVA), Net Profit Margin (NPM), dan Return On 
Asset (ROA) Terhadap Market Value Added (MVA) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta” ini 
pokok permasalahannya adalah menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara EVA, NPM, dan ROA terhadap 
MVA pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2005. Seratus sebelas perusahaan 
ditetapkan sebagai sampel, dengan menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis dengan menggunakan 
regresi berganda. Hasil analisa yang diperoleh membuktikan bahwa baik secara keseluruhan maupun secara parsial untuk 
seluruh perusahaan, nilai EVA, NPM, dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap MVA  
 
 
 
04312071 / NUR IDA RAHMAWATI 
ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA DI MASA 
YANG AKAN DATANG (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN REAL ESTATE …, 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini bertujuan untuk menguji kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan real 
estate dan property di masa mendatang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gabungan dari data seksi 
silang (cross sectional) dan data urut waktu (time series). Data tersebut merupakan data sekunder yang diambil dari 
buku Indonesian Capital Market Directory (ICMD), yaitu laporan keuangan perusahaan real estate dan property pada 
tahun 2003, 2004, 2005, 2006. Laporan keuangan tahun 2003, 2004, 2005 digunakan untuk menghitung perubahan 
relative dalam rasio keuangan, sedangkan laporan keuangan tahun 2004, 2005, 2006 digunakan untuk menghitung 
perubahan laba relatif. Rasio keuangan yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah perubahan rasio 
keuangan, dimana rasio keuangan yang digunakan di adopsi dari rasio keuangan yang digunakan penelitian sebelumnya 
yaitu Ivon dan Linda (2005). Sedangkan perubahan laba relatif merupakan variabel dependen dari penelitian ini. Dimana 
laba yang digunakan adalah laba sebelum pajak, tidak termasuk item extraordinary, discontinued operation, dan 
perubahan kebijakan akuntansi. Setelah pengukuran masing-masing rasio keuangan dan tingkat perubahan laba, peneliti 
menggunakan analisis regresi berganda metode stepwise untuk menguji pengaruh antara rasio keuangan yang terpilih 
dalam model dengan perubahan laba perusahaan real estate dan property di Indonesia di masa mendatang. Hasil analisis 
regresi berganda metode stepwise tersebut menunjukkan bahwa terdapat satu rasio keuangan yang dapat digunakan 
untuk memprediksi perubahan laba di masa mendatang, yaitu Net Profit Margin Ratio. 
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04312127 / RADEN RORO DEVIASRI S 
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Tekanan yang timbul dari dalam atau luar negeri seperti maraknya illegal logging dan melambungnya harga minyak 
dunia, mengancam industri manufaktur dalam negeri kita. Dampak dari ancaman-ancaman tersebut beragam-ragam, 
apabila perusahaan tidak cepat dalam menanggapinya bukan tidak mungkin bahwa kebangkrutan (financial distress) 
dapat terjadi. Financial distress dapat ditunjukkan dengan gejala-gejala yang beragam, salah satunya adalah terjadinya 
penurunan laba atau laba negative selama 2(dua) tahun berturut-turut. Analisis rasio keuangan diyakini dapat digunakan 
untuk memprediksi financial distress. Pengukuran financial distress menggunakan Z-score Altman dan rasio yang 
digunakan untuk memprediksi financial distress adalah Current Ratio, Leverage Ratio, Gross Profit Margin, Inventory 
Turnover, dan Return On Equity. Dari sample yang digunakan sebanyak 69 perusahaan, terlihat bahwa terdapat 38 
perusahaan yang mengalami financial distress, 14 perusahaan yang sehat, dan 17 perusahaan yang mengalami masalah 
tetapi masih bisa diperbaiki (gray area). Pengujian hipotesa dlakukan dengan pengujian univariate (untuk menguji 
perbedaan rasio keuangan antar kelompok kesehatan perusahaan) dan pengujian multivariate (untuk menguji prediksi 
kebangkrutan). Rasio keuangan berbeda secara signifikan antara kelompok perusahaan yang mengalami financial distress 
dan sehat, serta antara kelompok financial distress dan gray area.Selain itu terdapat perbedaan rasio keuangan secara 
signifikan antara kelompok perusahaan gray area dengan kelompok sehat,. Pada pengujian multivariate didapatkan hasil 
bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi financial distress. 
Kata Kunci : Financial Distress, Z-Score Altman, Current Ratio, Leverage Ratio, Gross Profit Margin, Inventory Turnover, 
dan Return On Equity 
 
 
 
04312217 / BAGUS EKA SAPUTRA 
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN NASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMELS (STUDI 
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEJ), 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengambil topik tentang analisis tingkat kesehatan perbankan nasional yang mengambil sampel sebanyak 
sepuluh bank. Sampel bank yang diambil adalah bank yang telah go public dan bank yang memiliki aktiva atau ukuran 
perusahaan menempati sepuluh peringkat teratas. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 
CAMELS. Metode ini memiliki enam aspek, yaitu aspek permodalan dengan rasionya Capital Adequacy Ratio, aspek 
kualitas aktiva dengan rasio Bad Debt Ratio dan cadangan aktiva yang diklasifikasikan, aspek manajemen yang mencakup 
manajemen modal, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, aspek 
rentabilitas dengan rasio Return on Asset dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional, kemudian aspek 
likuiditas dengan rasio Loan to Deposit dan rasio Net Call Money dan yang terahir rasio sensitivitas terhadap pasar. 
Namun dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan aspek manajemen dan sensitivity to market risk untuk menilai 
tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dikarenakan terbatasnya data sehingga hanya memfokuskan pada penelitian 
terhadap analisis financial selama tiga tahun terahir, yaitu selama periode 2004 sampai dengan tahun 2006. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat kesehatan perbankan nasiomal pada tahun 2004 
sampai dengan tahun 2006 mayoritas menunjukkan hasil bahwa perusahaan perbankan memiliki tingkat kesehatan yang 
baik yaitu dalam kriteria sehat. 
 
 
 
05312011 / RIKA FRIDAYATI 
EVALUASI KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENGGUNAKAN METODE CAMEL (STUDI KASUS PADA 
BPR DI KABUPATEN SERANG-BANTEN), 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai kesehatan BPR di Kabupaten Serang-Banten pada 
tahun 2006 dan tahun 2007. Metode yang digunakan adalah rasio CAMEL sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 
Penelitian dilakukan pada BPR yang terdapat di Kabupaten Serang- Banten yaitu PD. BPR LPK Serang, PD. BPR LPK 
Pontang, PD. BPR LPK Kasemen, PD.BPR LPK Anyar, PD. BPR LPK Carenang, PD. BPR LPK Kragilan, dan PD. BPR LPK 
Cinangka. Dalam penelitian ini digunakan laporan keuangan masing-masing BPR untuk periode tahun 2006 dan tahun 
2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR yang terdapat di Kabupaten Serang- Banten untuk tahun 2006 dan 
tahun 2007 berada dalam kategori “sehat”, kecuali PD. BPR LPK Kragilan yang berada dalam kategori “kurang sehat” 
pada tahun 2006 dan 2007 dan PD. BPR LPK Pontang yang berada pada kategori “cukup sehat” pada tahun 2007. Selain 
itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa aspek yang paling mendominasi dan menentukan dalam penilaian kesehatan 
pada masing-masingBPR di Kabupaten Serang-Banten adalah aspek permodalan. 
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04312286 / HERU PRASETYO 
HUBUNGAN PANGSA PASAR, RASIO LEVERAGE, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PROFITABILITAS 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO-PUBLIC DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan pangsa pasar, rasio leverage ( DTA dan DER ), rasio 
intensitas modal terhadap rasio profitabilitas (ROA dan ROE) dalam perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan laporan keuangan dari perusahaan manufaktur khususnya sector Food and Beverages, serta Automotive 
and Allied Products dari tahun 2003 sampai tahun 2005 untuk 40 perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika pangsa pasar tidak berhubungan positif signifikan terhadap rasio profitabilitas, 
rasio leverage juga tidak berhubungan negative signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan rasio intensitas modal yang 
berhubungan positif signifikan terhadap rasio profitabilitas. 
Kata kunci: ROA, ROE, Pangsa pasar, Leverage ratio, Capital Intensity ratio. 
 
 
99312550 / ANDREA MELANI 
MEMPREDIKSI SINYAL MEMBELI DAN MENJUAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN INDIKATOR MOVING 
AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE DI BURSA EFEK JAKARTA , 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan indikator MACD dapat menentukan sinyal membeli dan menjual saham 
secara akurat di Bursa Efek Jakarta. Populasi penelitian adalah perusahaan go public yang sahamnya telah 
diperdagangkan di BEJ selama periode pengamatan. Sampel yang diambil  yaitu saham perusahaan yang masuk LQ45 
dan selalu aktif  selama 2 periode ( Agustus'04 - April'05 ), mempunyai pola tidak acak, dan ada ketergantung harga 
saham pada hari ini dengan sebelumnya dan didapat 33 perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel 
penelitian. Adapun alat analisis yang digunakan adalah uji runtun dan uji otokorelasi. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa: 1) harga saham yang digunakan berpola tidak acak dengan rata-rata z hitung -8,78 dan z tabel -
1.960 dengan taraf signifikansi 5%,dan (2) ada ketergantungan antara perubahan harga saham harian 2, 3, 4, 5, 6, 
sampai 10 hari yang lalu dengan perubahan harga saham sekarang selama periode pengamatan antara November 2004 – 
April 2005, lebih besar daripada dua kali standar error-nya. 
Untuk pengujian hipotesis, saham-sahamnya diolah menggunakan Software Metastock 8.0 kemudian dari hasil grafik-
grafik yang diolah dengan Metastock akan dianalisis sinyal saat membeli dan sinyal saat menjual. 
 
 
 
03312155  / DWI ASTRI WULANDARI  
PENDETEKSIAN UNDERPRICING DAN PENURUNAN KINERJA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN 
INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK INDONESIA (2003 - 2005) , 27 Oktober 2008  
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya fenomena underpricing saat IPO dan kinerja perusahaan pasca IPO. 
Periode penelitian yang digunakan adalah 2002-2007, yaitu dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah perusahaan 
melakukan IPO. Data yang digunakan berupa data perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2003 sampai dengan 
2005 di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut diperoleh dari BEJ FE UII, ICMD (Indonesian Capital Market Directory), serta 
beberapa website pasar modal.  
Variabel yang digunakan untuk mendeteksi adanya underpricing adalah initial return, sedangkan untuk melihat 
penurunan kinerja perusahaan, kinerja dibagi menjadi kinerja keuangan dan kinerja saham. Kinerja keuangan diukur 
dengan menggunakan lima macam rasio, sedangkan kinerja saham diukur dengan menggunakan return harian dan 
abnormal return. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji non-parametrik. Untuk menguji underpricing dilakukan 
dengan menggunakan wilcoxon test, penurunan kinerja keuangan menggunakan paired sample t-test, sedangkan untuk 
kinerja keuangan menggunakan one sample t-test. Hasil dari pengujian tersebut telah membuktikan adanya fenomena 
underpricing, dan penurunan kinerja saham secara signifikan, sedangkan untuk kinerja keuangan hasilnya tidak 
signifikan, tetapi adanya trend penurunan kinerja keuangan dapat telihat.  
Key word : Initial Public Offering (IPO), Underpricing, kinerja perusahaan.  
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04312159 / MOHAMAD ARIEF TRIWIBOWO 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA 
PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI), Oktober 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Dalam teori keagenan dikatakan bahwa pemilik dan agen (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda. Pemisahan 
fungsi antara pemilik dan manajemen ini memiliki dampak negatif yaitu keleluasaan manajemen (pengelola perusahaan) 
untuk memaksimalkan laba. Hal ini akan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan 
biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh corporate governance terhadap kinerja 
perusahaan baik secara parsial maupun simultan. Corporate governance sebagai variabel independen, dan kinerja pasar 
perusahaan sebagai variabel dependen. Adapun variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu komposisi 
aktiva perusahaan, kesempatan tumbuh, ukuran perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang 
menggunakan pendekatan pustaka sehingga menggunakan data sekunder dengan sumber data yang diantaranya berasal 
dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Kinerja 
pasar perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin’s Q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk ke 
dalam pemeringkatan indeks corporate governance yang dilakukan oleh The Indonesians Institute for Corporate 
Governance (IICG). Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Pada pengukuran secara parsial dengan 
Tobin’s Q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan secara statistik. 
Kata kunci: corporate governance, dan kinerja pasar perusahaan 
 
 
 
05312012 / PRETTY MARETHA 
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) TERHADAP MARKET VALUE ADDED (MVA) (STUDI KASUS PADA 
INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA), 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Economic Value Added (EVA) sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur inerja perusahaan, 
dengan cara mempertimbangkan biaya modal yang telah diinvestasikan. EVA telah banyak diterapkan pada beberapa 
perusahaan, dan dalam pakteknya berhubungan dengan nilai yang dicapai perusahaan. Besar kecilnya nilai yang 
diciptakan perusahaan, berdampak pada respon masyarakat yang dicerminkan melalui naik turunnya harga saham di 
Bursa Efek. Peningkatan atau penurunan harga saham tersebut menunjukkan adanya Market Value Added (MVA) 
perusahaan. 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah menguji pengaruh yang signifikan antara EVA dan MVA. Tiga puluh 
perusahaan ditetapkan sebagai sampel, dengan menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis dengan 
menggunakan metode regresi linier sederhana dan uji t dengan bantuan software SPSS didapat kesimpulan bahwa EVA 
berpengaruh signifikan terhadap MVA. Hal ini berarti EVA yang menunjukkan kinerja manajemen yang bertujuan 
memakmurkan nilai pemegang saham sejalan dengan MVA yang menggambarkan harapan/ekspektasi pasar terhadap 
performa perusahaan dimasa mendatang. 
 
 
 
04312303 / MARTAPURI HANDAYANI 
PENGARUH RELEVANSI NILAI INFORMASI LABA DAN ARUS KAS TERHADAP NILAI PASAR EKUITAS 
BERDASARKAN TAHAP SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN (STUDI PENGAMATAN PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR BEJ), 2008 
Pembimbing: Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. 
Abstrak/abstract 
Objek dari penelitan ini adalah menegnai hubungan antara siklus hidup perusahaan dan relevansi nlai imformasi laba dan 
arus kas. Siklus hidup perusahaan terdiri atas empat tahap: start-up, growth, mature, dan decline. Perusahaan yang 
berada pada tahap siklus hidup yang berbeda memliki karakteristik yang berbeda pula. Perbedaan yang terdapat dari 
setiap tahap siklus hidup ini dapat dilihat dari penerimaan dan arus kas. 
Tiga kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan pada tahap start-up yaitu:  perusahaan didirikan antara 
tahun 1997-2000, perusahaan tidak terbentuk sebagai akibat dari merger atau bentuk restrukturisasi lainnya, Perusahaan 
mulai melakukan penjualan tidak lebih dari satu tahun sebelum go public. Sedangkan untuk perusahaan pada tahap 
growth, mature, dan decline menggunakan empat variabel klasifikasi: persentase pertumbuhan penjualan, capital 
expenditure, pembayaran deviden, dan umur perusahaan. 
Data di analisi dengan analisis regresi berganda. Tapi karena data yang digunakan hanya sebatas perusahaan manufaktur 
dan dalam periode yang tidak banyak, penelitian ini gagal  memperoleh perusahaan pada tahap start-up.  Dari hasil 
penelitian telah terlihat bahwa pada tahap growth nilai pasar ekuitas dipengaruhi oleh penerimaan dan arus kas kecuali 
arus kas pendanaan. Pada tahap mature, nilai pasar ekuitas dipengaruhi semua arus kas. Dan tahap decline, nilai pasar 
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ekuitas dipengaruhi oleh penerimaan dan arus kas. Sehingga dapat dikatakan bahwa siklus hidup perusahaan itu 
mempengaruhi relevance-nilai informasi laba dan arus kas. 
Kata kunci: siklus hidup perusahaan. relevansi-nilai. laba. arus kas. 
 
 
04312184 / APRILIA TRI MURDIANY 
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN NASABAH TERHADAP LAYANAN JASA 
MOBILE BANKING DI JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap 
layanan jasa mobile banking di Jakarta. Pada penelitian ini data yang diolah sebanyak 104 responden yang dilakukan 
melalui penyebaran kuisioner dengan teknik sampling aksidental. Data tersebut diolah dengan menggunakan bantuan 
software AMOS Versi 6.0 dan SPSS versi 15.0. Variabel dalam penelitian ini berjumlah tiga belas variabel yaitu : 
Penggunaan Mobile Banking (PMB); Persepsi manfaat (PM)/ (Perceived usefulness); Persepsi kemudahan penggunaan 
(PKP)/ (Perceived ease of use); Personalisasi (PS)/ (Personalization); Aliansi jasa (AJ)/ (Alliance services); Kefamiliaran 
Tugas (KT)/ (Task Familiarity); Kemampuaksesan (KAK)/ (Accessibility); Kualitas argumen (KA)/ (Argument quality); 
Kredibilitas sumber (KS)/ (Source credibility); Kompatibilitas (KM)/ (Compatibility); Keinovatifan teknologi (KIN)/ 
(Technological innovativeness); Kepercayaan (KP)/ (Trust); dan Pelatihan (TR)/ (Training). Hasil dari penelitian ini adalah 
bahwa Personalisasi, Aliansi Jasa, Kefamiliaran tugas, Kualitas argumen, Kredibilitas sumber, Kompatibilitas, Keinovatifan 
teknologi, Kepercayaan, Kemampuan akses, Persepsi manfaat dan Persepsi kemudahan penggunaan merupakan faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap layanan jasa mobile banking di Jakarta. Sedangkan Pelatihan 
merupakan faktor yang tidak mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap layanan mobile banking di Jakarta. 
 
 
 
04312177 / SERIA YENNYTA 
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN NASABAH TERHADAP LAYANAN INTERNET 
BANKING, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap layanan 
internet banking yang mengambil lokasi di Semarang. Penelitian ini mengadopsi Model Penerimaan Teknologi / 
Technology Acceptance Model (TAM) Fred Davis yang menggunakan dua keyakinan individual, yaitu persepsi manfaat 
(perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) sebagai variabel perilaku utama 
dalam mengadopsi teknologi. Variabel-variabel eksternal yang digunakan dalam penelitian ini adalah: personalisasi, jasa 
aliansi, kefamiliaran tugas, kemampuaksesan, kualitas argumen, kredibilitas sumber, kompatibilitas, keinovatifan 
teknologi, kepercayaan, dan pelatihan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antara satu 
variabel yang diteliti dengan variabel lain mempunyai hubungan yang positif signifikan atau tidak. Penelitian ini 
menggunakan 17 hipotesis yang akan dianalisis dengan menggunakan Model Analisis SEM (Structural Equation Model) 
dengan menggunakan bantuan program Amos versi 6.0. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa personalisasi, jasa aliansi, kualitas argumen, kredibilitas sumber, 
kompatibilitas, einovatifan teknologi, dan kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi manfaat. 
Sedangkan kefamiliaran tugas, kemampuaksesan, dan pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi 
kemudahan penggunaan. Persepsi manfaat berhubungan positif signifikan terhadap penggunaan internet banking, 
sedangkan persepsi kemudahan pengunaan tidak terbukti berhubungan signifikan terhadap penggunaan internet banking. 
 
 
 
04312461 / SITI NURNGAENI 
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN MOBILE BANKING DI YOGYAKARTA - 
SOLO, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan mobile banking di 
Yogyakarta-Solo. Penilitian ini dilakukan terhadap 120 responden yang didapat dari kuisioner. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan menggunakan Simultaneous Equation Model (SEM). 
Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua variable yang digunakan terbukti merupakan faktor 
yang mempengaruhi penggunaan mobile banking khususnya di Yogyakarta-Solo.Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian 
hipotesis dengan menggunakan Simultaneous Equation Model (SEM). Terbukti bahwa persepsi manfaat merupakan faktor 
yang mempengaruhi penggunaan layanan mobile baking. Persepsi kemudahan penggunaan, personalisasi, kualitas 
argument, kredibilitas sumber, kompatibilitas, keinovatifan teknologi, dan kepercayaan terbukti berpengaruh terhadap 
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persepsi manfaat mobile banking. Dan training atau pelatihan juga terbukti berpengaruh terhadap persepsi kemudahan 
penggunaan mobile banking di yogyakarta-Solo. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan tidak terbukti merupakan 
faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan mobile baking. Aliansi jasa dan kefamiliaran tugas tidak terbukti 
mempengaruhi persepsi manfaat mobile banking. Kompatibilitas, keinovatifan teknologi, dan kepercayaan juga tidak 
terbukti mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan mobile banking di yogyakarta-Solo. 
 
 
 
04312314  / JOKO SENDANG KALINGGO MURTI  
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN 
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (STUDI EMPIRIS PERBANKAN DI YOGYAKARTA DAN SURAKARTA) , 
Oktober 2008  
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan 
Sistem Informasi” yang bertujuan untuk menguji faktor–faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan sistem informasi 
dan penggunaan sistem informasi pada seluruh karyawan perbankan dengan menggunakan TAM (Technology Acceptance 
Model) dan TRA (Theory of Reasoned Action) ditinjau dari perspektif personal bank.  
Penelitian ini berdasarkan model yang diajukan oleh Venkatesh et al., (2003). Penelitian ini menggunakan data yang 
didapat dari persepsi individu pengguna sistem informasi di perbankan di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Data yang 
diperoleh/dikumpulkan dengan metode survei, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 180, yang dapat kembali 
dan diolah sebanyak 170 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program Partial Least Square (PLS) dan 
SPSS 16.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa minat pemanfaatan sistem informasi dan penggunaan sistem informasi 
dipengaruhi oleh persepsi individu pengguna sistem informasi. Dimana dari ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor 
sosial, dan kepercayaan tidak terbukti berpengaruh terhadap minat pemanfaatan SI, dan untuk kepuasaan Pemakai SI, 
kondisi memfasilitasi SI, minat pemanfaatan SI hanya minat pemanfaatan SI yang terbukti berpengaruh terhadap 
penggunaan SI.  
Kata Kunci : Ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kepercayaan, kepuaasan pemakai SI, kondisi 
memfasilitasi SI, minat pemanfaatan SI dan penggunaan SI  
 
 
 
05312016 / ANDI PRIADI SUHARIATMO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN  E-GOVERNMENT, 16 Desember 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
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 komunikasi pemakai pengembang berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas sistem, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhada kepuasan pengguna,kepuasan pengguna 
berpengaruh signifikan terhadap intensitas penggunaan dan net benefit  dan Intensitas penggunaan berpengaruh 
terhadap net benefit penerapan e-Government. 
Kata Kunci: Komunikasi Pemakai-Pengembang, Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, Kepuasan Pengguna, Intensitas 
Penggunaan, dan Net Benefit 
 
 
 
04312025 / RISNA RAMADHANI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN NASABAH TERHADAP LAYANAN INTERNET 
BANKING DI SEMARANG: DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 
(TAM), 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap layanan 
internet banking di Semarang dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi/Technology Acceptance Model (TAM) 
Davis yaitu, persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived ease of use) dengan sepuluh 
variabel tambahan: personalisasi (personalization), aliansi jasa  (alliance services), kefamiliaran tugas (task familiarity), 
kemampuan akses (accessibility), kualitas argumen (argument quality), kredibilitas sumber (source credibility), 
kompatibilitas (compatibility), keinovatifan teknologi (technology innovativeness), kepercayaan (trust), pelatihan 
(training) .  
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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 tujuh belas 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. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa personalisasi 
(personalization), aliansi jasa  (alliance services), kefamiliaran tugas (task familiarity), kualitas argumen (argument 
quality), kredibilitas sumber (source credibility), kompatibilitas (compatibility), keinovatifan teknologi (technology 
innovativeness), kepercayaan (trust) berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat  (perceived usefulness) dan 
kefamiliaran tugas (task familiarity), kemampuan akses (accessibility), keinovatifan teknologi (technology 
innovativeness), kepercayaan (trust) berpengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan (perceived ease of use) serta 
persepsi manfaat dan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan itu. 
 
 
 
04312215 / RESPATI DIAH AYU PRATIWI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAPLIKASIAN MOBILE BANKING DARI PERSPEKTIF 
KONSUMEN : STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKRTA DAN SURAKARTA, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengaplikasian Mobile Banking dari Perspektif 
Konsumen “ yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para konsumen dalam mengadopsi 
atau menggunakan layanan mobile 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 membengun model 
pengadopsian mobile banking di kota Yogyakarta dan Surakarta.  
Penelitian ini mengembil sampel para nasabah pengguna layanan mobile banking. Sampel responden diambil dengan 
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisionar yang tersebar sejumlah 190, yang dapat diolah sebanyak 
160 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0.  
Dari tujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, lima diantaranya tidak terbukti. Lima hipotesis yang tidak 
terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tetap mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa perilaku adopsi 
teknologi dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan 
penggunaan sistem.  
Kata kunci: Pengadopsisn teknologi, Mobile Banking, Technology Acceptance Model (TAM)  
 
 
 
04312169 / DIAN KUSUMAWATI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN MOBILE BANKING DARI PERSPEKTIF 
BANK : STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA DAN SOLO, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Mobile Banking menurut perspektif Bank: 
Studi Kasus Di Kota Yogyakarta Dan Solo” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para 
nasabah dalam mengadopsi atau menggunakan layanan mobile banking apabila dilihat dari sisi bank. 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 mobile banking di kota Yogyakarta dan Solo. Penelitian 
ini mengambil sampel para karyawan bank dimana bank tersebut telah menyediakan layanan mobile banking. Sampel 
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 150, 
yang dapat diolah sebanyak 123 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0. 
Dari tujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, empat diantaranya tidak terbukti. Empat hipotesis yang tidak 
terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tetap mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa perilaku adopsi 
teknologi dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan 
penggunaan sistem. 
Kata Kunci: Pengadopsian teknologi, Mobile Banking, Technology Acceptance Model (TAM). 
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04312437 / WISNU WIDIANTO PERMADI 
ANALISIS PENGADOBSIAN MOBILE BANKING DI NTB (FAKTOR-FAKTOR PENENTU DARI PERSPEKTIF 
KONSUMEN), 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengadopsian Mobile Banking di NTB (Faktor-faktor Penentu dari perspektif Konsumen)” 
yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank dalam mengadopsi atau 
menggunakan layanan mobile banking di Indonesia. 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 mobile banking di Indonesia.  
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan mobile banking di NTB. Sampel responden 
diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 160, yang dapat 
kembali dan diolah sebanyak 149 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0.  Hasil 
penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan mobile banking dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi 
kemudahan penggunaan. Dimana dari tujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, hanya dua hipotesis yang 
tidak terbukti. Yaitu variabel kefamiliaran tugas, dan kepercayaan, yang merupakan faktor yang tidak berpengaruh 
terhadap persepsi kemudahan penggunaan.  
Kata Kunci: Pengadopsian Teknologi, Mobile Banking, Technology Acceptance Model (TAM).  
 
 
 
04312160 / RIMA HERAWATI 
ANALISIS PENGADOPSIAN MOBILE BANKING DI BANDUNG (FAKTOR-FAKTOR PENENTU DARI PERSPEKTIF 
PERSONAL BANK), 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengadopsian mobile banking ditinjau dari sisi 
bank. Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai dasar penelitian dan focus pada variable 
eksternal model TAM dengan menggabungkan karakteristik-karakteristik teknologi sebagai variabel anteseden persepsi 
manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan untuk membangun model pengadopsian mobile banking di kota Bandung.  
Penelitian ini mengambil sample para karyawan bank dimana bank tersebut telah menyediakan layanan mobile banking. 
Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar 
sejumlah 140, dan yang dapat diolah sebanyak 123 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS 
versi 6.0.  
Dari tujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, empat diantaranya tidak terbukti.Empat hipotesis yang tidak 
terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tetap mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa perilaku adopsi 
teknologi dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan 
penggunaan sistem  
Kata Kunci: Pengadopsian teknologi, Mobile Banking, Technology Acceptance Model.  
 
 
 
04312078 / PARAMITA NUSA KUMALA 
ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN MOBILE BANKING: STUDI KASUS 
PADA NASABAH MOBILE BANKING DI KOTA MEDAN, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Mobile Banking diperlakukan sebagai salah satu layanan sistem informasi dari pihak perbankan yang paling penting yang 
mampu menghasilkan informasi keuangan, yang meliputi informasi saldo, transfer dana, informasi tagihan kartu kredit, 
pembayaran tagihan, isi ulang pulsa, pemindahbukuan 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 Mobile Banking maka tujuan layanan Mobile Banking sebagai sistem informasi 
perbankan yang bernilai tambah akan tercapai.  
Persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengadopsian 
mobile banking. Mengimplementasikan produk baru yang harus disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan pemakai 
merupakan hal penting yang harus dilakukan pihak bank sebagai motivator untuk selalu berinovasi dan tidak kalah 
dengan perkembangan teknologi yang ada. Penelitian ini mengambil 300 sampel yang merupakan warga Medan 
pengguna mobile banking. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. Pengujian 
dilakukan menggunakan program AMOS versi 6.0.  
Kata Kunci: Mobile Banking, Sistem Informasi Perbankan, Technology Acceptance Model.  
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04312273 / ARDYA DWI LARASATI 
DETERMINAN PENGADOPSIAN MOBILE BANKING: STUDY EMPIRIS DARI PERSPEKTIF PERSONAL BANK DI 
YOGYAKARTA DAN SURAKARTA, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Determinan Pengadopsian Mobile Banking: Study Empiris dari Perspektif Personal Bank di 
Yogyakarta dan Surakarta” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah 
dalam mengadopsi atau menggunakan mobile banking apabila dilihat dari sisi bank. Penelitian ini mengunakan 
Technology Acceptance Model (TAM) sebagai dasar penelitian dan fokus pada variaabel eksternal model TAM dengan 
menggabungkan karakteristik-karakteristik teknologi sebagai vaiabel anteseden persepsi manfaat dan persepsi 
kemudahaan penggunaan untuk membangun model pengadopsian mobile banking di Yogyakarta dan Surakarta.  
Penelitian ini mengambil sampel para karyawan bank dimana bank tersebut telah menyediakan layanan mobile banking. 
Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar 
sejumlah 160, yang dapat diolah sebanyak 129 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 
6.0. Dari ketujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tiga diantaranya tidak terbukti. Tiga hipotesis yang 
tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tetap mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa perilaku 
adopsi teknologi dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang mempengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi 
kemudahaan penggunaan.  
Kata kunci: Pengadopsian Teknologi, Mobile Banking, Technology Acceptance Model (TAM)  
 
 
 
03312008 / PRATITIO HAMMANDITO NUGRAHA 
EARNINGS QUALITY: FACTORS AND ECONOMIC CONSEQUENCES, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
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04312157 / NENCY AYU WIDYANINGRUM 
EXAMINING USER ACCEPTANCE OF COMPUTER TECHNOLOGY: AN EMPIRICAL STUDY OF THE FACULTY OF 
ECONOMICS STUDENTS, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
The development of technology is increasing rapidly in the recent years. The increasing of the technology acceptance and 
usage is not only indicated within business sector, but also within the academic context. Due to that fact, it is therefore 
important to understand how and what determinant factors influence computer technology usage in order to support 
students’ academic performance. This research investigated Faculty of Economics students’ perception toward computer 
technology usage. The purpose was to identify the determinant factors which influenced students’ computer technology 
usage, so that it could shed light on more effective ways to motivate the use of computer technology in academic sector. 
This research employed TAM as the research model, and collected 104 completed questionnaires from the students of the 
Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta as the research instrument. Overall, the result indicates 
that (1) perceived ease of use gave significant influence toward students’ computer technology usage; (2) Word 
Processing Program was the software that students mostly used within the last six months.     
Keywords: computer technology acceptance, perceived ease of use, perceived usefulness, subjective norm, TAM, student 
of Faculty of Economics 
 
 
 
04312166 / AJENG ARYANI PUTERI 
EXTENDING THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL TO MEASURE THE END USER INFORMATION SYSTEMS 
SATISFACTION IN A MANDATORY ENVIRONMENT: CASE OF LOCAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEM, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Individual acceptance of information technology has been a central theme in information systems research. Prior 
researches in this area have identified several perceptions (such as perceived usefulness and perceived ease of use) that 
are believed to impact potential users’ IT acceptance and the end users satisfaction. Recently, the Government has 
implemented a new system called Local Financial Information System in the government institutions especially the 
financial institutions.  
Using the Technology Acceptance Model (TAM), this research investigates end users’ perceptions of Local Financial 
Information System in relation to their satisfaction of using/operating the system. The findings indicate that in a 
mandatory environment such as government institutions, attitudes (subjective norms, system quality and computer self-
efficacy) and perceptions (perceived usefulness and perceived ease of use) play an important role in technology 
acceptance. Meanwhile, the relationship between system quality and perceived ease of use, and also perceived usefulness 
and perceived ease of use show a non-positive relationship. This, in turn, could help to determine the measures that need 
to be adopted in order to improve quality and job performance of the government. 
Keywords: Technology Acceptance Model (TAM), Local Financial Information System, End User Satisfaction. 
 
 
 
05312061 / ASRI NUR KHASANA 
FAKTOR-FAKTOR PENENTU TRUST DALAM PENGGUNAAN MOBILE BANKING DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor Penentu Trust dalam Penggunaan 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 di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan commitment trust theory of relationship 
marketing, yang berdasar pada Key mediating Variabel (KMV) model dari hubungan pemasaran  
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan mobile banking di kota Yogyakarta. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 125 dapat 
kembali dan diolah sebanyak 105 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0.  
Dari tiga hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak terbukti. Salah satu hipotesis yang tidak 
terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung commitment trust theory of relationship marketing 
teori yang menyatakan bahwa kepercayaan dapat dipengaruhi oleh perilaku oportunis dari bank kepada nasabah.  
Kata Kunci: Kepercayaan/Trust, Mobile banking, commitment trust theory ofrelationship marketing  
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04312456 / DANIAR AKHMAD AKHIRI 
FAKTOR-FAKTOR PENGGUNAAN MOBILE BANKING MENURUT PERSPEKTIF BANK : STUDI EMPIRIS JASA 
PERBANKAN DI SEMARANG, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penerimaan nasabah terhadap layanan mobile banking dilihat dari 
sisi perspektif bank (Penelitian Pada Perbankan di Semarang) yang menggunakan model penerimaan 
teknologi/technology acceptance model (TAM) Davis yaitu, persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi 
kemudahan (perceived ease of use) dengan 10 variabel tambahan: personalisasi (personalization), jasa aliansi (alliance 
services), kefamiliaran tugas (task familiarity), kemampuaksesan (accessibility), kualitas argumen (argument quality), 
kredibilitas sumber(sources credibility), kompatibilitas (compatibility), keinovatifan teknologi (technological 
innovativeness), kepercayaan (trust) dan pelatihan (training). 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 17 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 
15. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kefamiliaran tugas (task familiarity), keinovatifan teknologi 
(technological innovativeness) dan kepercayaan (trust) berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat dan persepsi 
kemudahan penggunaan. Dan persepsi manfaat juga dipengaruhi oleh personalisasi (personalization), jasa aliansi 
(alliance services), kualitas argument (argument quality), kredibilitas sumber (sources credibility) dan kompatibilitas 
(compatibility). Untuk persepsi kemudahan penggunaan juga dipengaruhi oleh variabel kemampuaksesan (accesibility). 
 
 
 
 
 
04312317 / MUHAMMAD NASIRUL UMAM 
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA PENGADOPSIAN INTERNET BANKING MENURUT PERSPEKTIF 
BANK, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Berpemgaruh pada Pengadopsian Internet Banking Menurut Perspektif Bank” 
yang bertujuan untuk menguji kharakteristik atau atribut-atribut yang digunakan oleh pihak perbankan dalam 
mengadopsi teknologi internet banking di Indonesia.  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. Sampel yang digunakan adalah bank-bank yang ada di kota Semarang yang 
mengadopsi Internet Banking. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0 dan SPSS versi 13. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan internet banking dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi 
kemudahan penggunaan. Dimana dari tujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, hanya dua hipotesis yang 
tidak terbukti. Yaitu variabel kefamiliaran tugas, dan keinovatifan teknologi, yang merupakan faktor yang tidak 
berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan. 
Kata kunci: Pengadopsian teknologi, Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM). 
 
 
 
 
 
04312344 / DIAH ARUMING TYAS 
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGADOPSIAN INTERNET BANKING (STUDI KASUS 
PADA PENGGUNA INTERNET BANKING DI KOTA BANDUNG), 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadopsian internet banking.” (Studi kasus pada 
pengguna internet banking di kota Bandung) yang bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi para nasabah bank dalam mengadopsi atau menggunakan layanan internet banking di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai dasar penelitian dan fokus pada variable 
eksternalmodel TAM dengan menggabungkan karakteristik-karakteristik teknologi sebagai variable 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 Bandung. Sampel 
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 130, 
yang dapat kembali dan diolah sebanyak 110 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 
6.0. 
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Dari tujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, empat diantaranya tidak terbukti. Dari hipotesa tersebut 
menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa perilaku adopsi teknologi dipengaruhi 
oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan sistem. Dalam 
Penelitian ini dapat disimpulkan persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan sehingga dianggap 
mempunyai faktor positif terhadap determianan layanan penggunaan Internet banking. 
Kata Kunci: Pengadopsian teknologi, Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM). 
 
 
04312282 / HENDI INDA KARNIA 
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGADOPSIAN MOBILE BANKING (STUDI KASUS PADA 
PENGGUNA MOBILE BANKING DI SEMARANG), 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “ Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengadopsian Mobile Banking ( Studi Kasus Pada 
Pengguna Mobile Banking di Semarang)” yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor–faktor apa 
saja yang berpengaruhi terhadap pengadopsian mobile banking di Semarang. Penelitian ini menggunakan TAM sebagai 
dasar penelitian dikarenakan TAM merupakan model yang paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian mengenai 
proses adopsi teknologi informasi termasuk mobile banking terutama mengenai kesederhanaan dan kemampuan 
menjelaskan hubungan sebab akibat serta TAM memberikan kerangka dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal 
terhadap persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan yang merupakan determinan utama prilaku adopsi. 
Penelitian ini mengambil sampe dari pihak nasabah bank di kota Semarang yang sudah mengimplementasikan mobile 
banking dalam transaksi mereka. Metode pengambilan sampel dengan cara teknik aksidental yaitu berada pada waktu, 
situasi dan tempat yang tepat. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 115 kuesioner dengan rincian 10 kuesioner tidak 
sesuai dengan ketentuan dan 105 kuesioner dapat diolah. Pengujian dengan menggunakan AMOS versi 6,0. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seluruh atribut pertanyaan dinyatakan valid dan reliable namun dalam pengujian 
hipotesa terdapat empat hipotesa yang tidak dapat dijelaskan atau dibuktikan melalui data yaitu:  variable manfaat, 
kompatibilitas, keinovatifan teknologi, dan pelatihan yang tidak mendukung persepsi kemudahan penggunaan. 
 
 
05312510 / NITA HERLINA 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN NASABAH UNTUK MENCOBA TEKNOLOGI MOBILE 
BANKING DI KALIMANTAN SELATAN, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kepercayaan, komitmen dan antisedennya berpengaruh terhadap mobile 
banking, berdasarkan pada data yang diperoleh dari penelitian terhadap 204 mahasisiwa di Kalimantan Selatan. Setelah 
menetapkan model konseptual yang menghubungkan kepercayaan dan komitmen atas keinginan untuk menggunakan 
mobile banking, penemuan empiris menunjukkan bahwa level tertinggi dari kepercayaan dan komitmen mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan tingginya keinginan untuk menggunakan mobile banking.  
Penelitian ini juga meneliti keamanan, etika, privasi, keterbukaan, kecepatan tangapan, kualitas informasi, kontrol 
pengaturan, kemajuan teknologi, dan reputasi sebagai determinan dari kepercayaan. Dari kesemua faktor tersebut, 
keamanan, kontrol pengaturan, kemajuan teknologi, dan reputasi menjadi faktor penting yang signifikan.  
Hasil yang didapat dari penelitian ini, dengan menggunakan program Amos versi 6.0, adalah bahwa keamanan, etika, 
privasi, keterbukaan, kecepatan tanggapan, kualitas informasi, control pengaturan, kemajuan teknologi, dan reputasi 
berpengaruh terhadap kepercayaan. Sedangkan kepercayaan dan komitmen berpengaruh terhadap keinginan untuk 
menggunakan mobile banking. Penelitian ini diakhiri dengan pembahasan implikasi dari hasil penelitian pada mobile 
banking.  
Key Words: Kepercayaan, Mobile Banking, Komitmen, Kemauan untuk Mencoba  
 
 
05312472 / EKA KURNIASARI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN NASABAH UNTUK MENCOBA TEKNOLOGI INTERNET 
BANKING DI BANTEN, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memperngaruhi keinginan para nasabah 
untukmencoba teknologi internet banking.  
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 dua belas hipotesis yang akan diuji. 
Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis dengan Model Analisis SEM yang menggunakan bantuan 
program AMOS versi 6.0. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keamanan, etika, privasi, keterbukaan komunikasi, 
kecepatan tanggapan, kualitas informasi, kontrol pengaturan, kemajuan teknologi dan reputasi berpengaruh signifikan 
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terhadap kepercayaan. Dan kepercayaan, kecenderungan komitmen dan komitmen kalkulatif berpengaruh signifikan 
terhadapkemauan nasabah untuk mencobateknologi internet banking.  
Kata Kunci: Kepercayaan, Internet Banking, komitmen, kemauan untuk mencoba  
 
 
05312062 / ISMAIL IMAM PERMADI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN PADA INTERNET BANKING STUDY KASUS SEKTOR 
BANK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 27 Oktober 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Pada Internet Banking” yang bertujuan untuk 
untuk menguji faktor-faktor apa saja yang menentukan para nasabah bank dalam memberikan kepercayaannya dalam 
penggunaan internet banking di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan commitment trust theory of relationship 
marketing, yang berdasar pada Key mediating Variabel (KMV) model dari hubungan pemasaran Penelitian ini mengambil 
sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking di kota Yogyakarta. Sampel diambil dengan 
menggunakan teknik convience sampling, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 125 dapat kembali dan diolah 
sebanyak 120 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program PLS. Dari empat hipotesis yang diujikan pada 
penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti. Salah satu hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa 
penelitian ini mendukung commitment trust theory of relationship marketing teori yang menyatakan bahwa kepercayaan 
dapat dipengaruhi oleh komunikasi dan social bond dari bank kepada nasabah. 
Kata Kunci: Kepercayaan/Trust, internet banking, commitment trust theory ofrelationship marketing 
 
 
03312196 / NURMALA NATHALIA 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH UNTUK MENGGUNAKAN JASA INTERNET 
BANKING (STUDI EMPIRIS DI KOTA BANDUNG), 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menggunakan 
Jasa Internet Banking(Studi Empiris Di Kota Bandung) yang menggunakan Model Penerimaan Teknologi/technology 
acceptance model (TAM) Davis yaitu, persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived ease 
of use) dengan beberapa variabel tambahan: personalisasi, aliansi jasa, kefamiliaran tugas, kemampuaksesan, kualitas 
argument, kredibilitas sumber, kompatibilitas, keinovatifan teknologi, kepercayaan dan pelatihan. 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 delapan 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. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan internet banking dipengaruhi oleh persepsi 
manfaat, begitu juga dengan persepsi kemudahan penggunaan. Selain itu juga membuktikan bahwa persepsi manfaat 
dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu personalisasi, aliansi jasa, keinovatifan teknologi, dan kualitas argumen. Sedangkan 
kepercayaan, kefamiliaran tugas, kredibilitas sumber, dan kompabilitas tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat. 
Selain itu, persepsi kemudahan penggunaan dapat dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu kefamiliaran tugas, 
kemampuaksesan, keinovatifan teknologi, pelatihan, kompabilitas dan kepercayaan. 
Kata Kunci: Pengadopsian teknologi, Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM). 
 
 
05312057 / IKO TISTA INDIRA DEWI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DALAM PENGGUNAAN INTERNET BANKING DI 
YOGYAKARTA,  
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Penggunaan Internet Banking di 
Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat para nasabah bank dalam 
menggunakan 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 kegunaan 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 teknik sampling aksidental, 
dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 170 dapat kembali dan diolah sebanyak 150 sampel. Pengujian dilakukan 
dengan menggunakan program AMOS versi 6.0. Dari empat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua hipotesis 
terbukti. Hipotesis yang terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung Technology Acceptance Model 
(TAM). 
Kata Kunci: Minat menggunakan/intention to use, Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM) 
 



INDEKS SKRIPSI AKUNTANSI 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 
 

PERPUSTAKAAN FE-UII 
 

32

04312331 / M.TIRTA RIDHANI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH UNTUK MENGADOPSI TEKNOLOGI INTERNET BANKING 
DI KALIMANTAN SELATAN, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah untuk Mengadopsi Teknologi Internet Banking di 
Kalimantan Selatan” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank dalam 
mengadopsi atau menggunakan layanan internet banking di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Technology 
Acceptance Model (TAM) sebagai dasar penelitian dan fokus pada variabel eksternal model TAM dengan menggabungkan 
karakteristikkarakteristik 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 Kalimantan 
Selatan. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang 
tersebar sejumlah 162, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 133 sampel. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0.  
Dari tujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti. Salah satu hipotesis dari dua 
hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung teori TAM yang menyatakan 
bahwa perilaku adopsi teknologi dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan 
persepsi kemudahan penggunaan sistem.  
Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan hanya persepsi manfaat yang berpengaruh signifikan sehingga dianggap 
mempunyai pengaruh positif terhadap penggunaan internet banking, tetapi persepsi kemudahan penggunaan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan internet banking. 
Kata Kunci: Pengadopsian teknologi, Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM). 
 
 
04312336 / HERJUNO ALFIANSAH 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN TEKNOLOGI INTERNET BANKING DI TINJAU DARI 
SUDUT PANDANG BANK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Teknologi Internet Banking Ditinjau dari Sudut 
Pandang Bank sebagai Penyedia Layanan” yang bertujuan untuk menguji karakteristik atau atribut-atribut yang 
digunakan para nasabah bank dalam mengadopsi teknologi internet banking di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. 
Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai dasar penelitian dan fokus pada variabel 
eksternal model TAM dengan menggabungkan karakteristik-karakteristik teknologi sebagai variabel sebelumnya 
(anteseden) persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan untuk membangun model pengadopsian internet 
banking di Indonesia. 
Penelitian ini mengambil sampel yaitu pihak perbankan di Kota Semarang yang sudah mengimplementasikan internet 
banking dalam proses transaksi. Metode pengambilan sampel dengan cara teknik aksidental (secara kebetulan) 
didasarkan pada kemudahan, dari jumlah 120 kuesioner yang disebar sebanyak 103 kuesioner dapat kembali dan diolah. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0. 
Dari tujuhbelas hipotesa yang diujikan pada penelitian ini, lima diantaranya terbukti. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa penggunaan internet banking tidak dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. 
Persepsi kemudahan penggunaan juga tidak mempengaruhi persepsi manfaat. Penelitian ini tidak mendukung teori TAM  
yang menyatakan bahwa perilaku pengadopsian teknologi dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh 
persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan sistem. 
Kata Kunci: Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM), Pengadopsian teknologi. 
 
 
 
04312454 / ADLIN FATHAR SIREGAR 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGADOPSIAN LAYANAN INTERNET BANKING MENURUT 
PERSPEKTIF NASABAH DI INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengadopsian Layanan Internet Banking Menurut Perspektif 
Nasabah di Indonesia” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank 
dalam mengadopsi atau menggunakan layanan internet banking di Indonesia. 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 Jakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik 
sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 150, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 124 
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sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0. 
Dari tujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak terbukti adalah hipotesis ke-12, 
Kompatibilitas berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Salah satu hipotesis yang tidak terbukti 
tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tetap mendukung teori TAM  yang menyatakan bahwa perilaku adopsi 
teknologi dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan 
penggunaan sistem. 
Kata Kunci: Pengadopsian teknologi, Internet banking, Technology Acceptance   Model (TAM). 
 
 
04312256 / DENI OPRIYANTO 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAPLIKASIAN INTERNET BANKING DI INDONESIA MENURUT 
PERSPEKTIF KONSUMEN, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mendorong para produsen untuk mengembangkan teknologi 
mereka. Begitu juga dengan teknologi informasi dalam bidang perbankan yang semakin maju menyebabkan terjadinya 
cara baru bagi bank dalam rangka memenangkan persaingan untuk mendapatkan nasabah/konsumen yang sebanyak 
mungkin. Salah satu contoh teknologi yang dapat membedakan kehandalan suatu bank adalah teknologi internet 
banking. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan konsumen 
dalam pengaplikasian internet banking di indonesia. 
Adapun atribut yang digunakan untuk penelitian ini adalah penggunaan internet yang berkaitan langsung dengan 
persepsi-persepsi berikut ini persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, Personalisasi, Jasa aliansi, Kefamiliaran tugas, 
kemampuaksesan, kualitas argumen, kredibilitas sumber, kompatabilitas, keinovativan teknologi, kepercayaan, serta 
pelatihan. 
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor apasaja yang menjadi pertimbangan para pengguna internet 
banking di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini yang dijadikan kriteria adalah seluru pengguna internet baking yang berada 
di DKI Jakarta. Dikarenakan populasi pengguna internet banking di Jakarta tidak di ketahui maka penulis mengambil 
sampel paling sedikit 100 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM dengan menggunakan software pembantu yakniAMOS 6.0 
Dan SPSS 13.0 
Hasil penelitian regresi menerangkan bahwa seluruh atribut pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel namun dalam 
pengujian hipotesa terdapat satu hipotesa yang tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan melalui data yakni Kefamiliaran 
tugas mempunyai hubungan positif dengan persepsi manfaat. Sedangkan keenam belas hipotesa yang lainnya dapat 
dibuktikan dengan menggunakan data yang terkumpul. 
 
 
 
04312261 / NUR AULIANI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN MOBILE BANKING OLEH KONSUMEN (PENELITIAN 
PADA NASABAH PERBANKAN DI SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR)., 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mobile banking oleh konsumen 
(Penelitian Pada Perbankan di Samarinda Propinsi Kalimantan Timur) yang menggunakan Model Penerimaan 
Teknologi/technology acceptance model (TAM) Davis yaitu, persepsi manfaat (perceived usefulness) dan persepsi 
kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dengan 11 variabel tambahan : kompatibilitas (compatibility), 
keinovatifan teknologi (technological innovativeness), kefamiliaran tugas (task familiarity), kemampuaksesan 
(accessibility), personalisasi (personalization), aliansi jasa (alliance services), kualitas argumen (argument quality), 
kredibilitas sumber (perceived source credibility), kepercayaan (trust), pelatihan (training) dan penggunaan mobile 
banking. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antar satu variable yang diteliti mempunyai 
hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variable lain. Dalam penelitian ini ada tujuh belas hipotesis yang akan diuji. 
Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis dengan Model Analisis SEM (Structural Equation Model) 
yang menggunakan bantuan program AMOS versi 6.0. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompatibilitas, keinovasian teknologi, kefamiliaran tugas, personalisasi, persepsi 
kemudahan penggunaan, aliansi jasa, kualitas argumen, kredibilitas sumber, kepercayaan dan penggunaan mobile 
banking berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan 
terhadap kompatibilitas dan kepercayaan yang ada akhirnya dianggap sebagai faktor positif terhadap penggunaan 
layanan itu. 
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05312053 / REGYA MAYANG RATIH  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGADOPSIAN MOBILE BANKING: PERSPEKTIF 
NASABAH DI YOGYAKARTA , 21 September 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku pengadopsian Mobile Banking: perspektif nasabah di 
Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank dalam 
mengadopsi atau menggunakan layanan mobile banking di Indonesia. Penelitian ini fokus terhadap variabel resiko yang 
dirasakan (Perceived Risk), Kepercayaan (Trust), persepsi kredibilitas (perceiveed credibility) dan juga dua variabel yang 
terdapat dalam Technology Acceptance Model (TAM). Dalam penelitian ini mengenalkan variabel resiko yang dirasakan 
dan juga kepercayaan yang bertujuan untuk mengetahui keinginan konsumen untuk menggunakan layanan mobile 
banking.  
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan mobile banking di Yogyakarta. Sampel 
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 250, 
yang dapat kembali dan diolah sebanyak 225 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 
6.0.  
Dari delapan 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 resiko yang dirasakan, kepercayaan, dan persepsi kemudahan 
penggunaan.  
Kata Kunci: mobile banking, resiko yang dirasakan/perceived risk, kepercayaan/trust, persepsi kredibilitas/perceived 
credibility, Technology Acceptance Model (TAM), perilaku pengadopsian.  
 
 
 
 
05312493 / YU NITA PUSPITASARI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGADOPSIAN MOBILE BANKING DI BANDUNG, 
November 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul �Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku pengadopsian Mobile Banking di Bandung� yang 
bertujuan untuk menguji factor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank dalam mengadopsi atau 
menggunakan layanan mobile banking di Indonesia. Penelitian ini fokus terhadap variabel Resiko Yang Dirasakan 
(Perceived Risk), Kepercayaan (Trust), Persepsi Kredibilitas (perceiveed credibility) dan juga dua variabel yang terdapat 
dalam Technology Acceptance Model (TAM). Dalam penelitian ini mengenalkan variabel resiko yang dirasakan dan juga 
kepercayaan yang bertujuan untuk mengetahui keinginan konsumen untuk menggunakan layanan mobile banking. 
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan mobile banking di Bandung. Sampel 
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 250, 
yang dapat kembali dan diolah sebanyak 205 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 
6.0. 
Dari delapan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini dua 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 resiko yang dirasakan, dan kepercayaan.  
Kata Kunci: mobile banking, resiko yang dirasakan/perceived risk, kepercayaan/trust, persepsi kredibilitas/perceived 
credibility, Technology Acceptance Model (TAM), perilaku pengadopsian. 
 
 
 
03312238 / ESKA ALMUNTAHA 
FAKTOR-FSKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGADOPSIAN TEKNOLOGI INTERNET BANKING OLEH NASABAH 
DI INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempemgaruhi Pengadopsian Teknologi Internet Banking oleh Nasabah di 
Indonesia” yang bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank dalam 
mengadopsi atau menggunakan teknologi internet banking di Indonesia. 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 penadopsian internet banking di Indonesia.  Penelitian ini mengambil sampel para nasabah 
bank yang telah menggunakan internet banking di kota Bandung. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling 
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aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 125 dapat kembali dan diolah sebanyak 104 sampel. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0. Dari tujuh belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, 
lima diantaranya tidak terbukti. Salah satu hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak 
mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa perilaku adopsi teknologi dingaruhi oleh tujuan penggunaan yang 
dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan sistem.  
Kata Kunci: Pengadopsian teknologi, Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM).  
 
 
03312212  / RADITYA WIDJAYANTO 
HUBUNGAN ANTARA LABA PERUSAHAAN DENGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA,  
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Dalam pasar modal indonesia, informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan emiten sangat penting bagi para pengguna 
informasi, seperti investor dan kreditur. Namun pada kenyataannya, terdapat benturan kepentingan antara investor 
dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan menginginkan keadaan perusahaannya tampak baik di hadapan investor, 
sehingga investor dapat menanamkan modalnya dalam perusahaan, sedangkan investor menginginkan perusahaan 
menginformasikan kejadian-kejadian yang terdapat dalam perusahaan secara terbuka, tanpa ada yang disembunyikan. 
Dalam sebuah laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan secara periodik terdapat tiga angka laba yang 
berperan penting bagi investor dan pegguna lainnya untuk melihat keadaan sebenarnya dari perusahaan itu sendiri, dari 
ketiga angka laba tersebut angka laba mana yang dapat mempengaruhi abnormal return sebuah perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dari ketiga angka laba tersebut, mana yang lebih banyak berpengaruh dan 
digunakan investor untuk mengambil keputusan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang menghubungkan antara 
ketiga laba perusahaan yang terdapat pada laporan keuangan dengan abnormal return perusahaan adalah, laba kotor 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap cummulative abnormal return, sedangkan untuk laba bersih berpengaruh 
secara positif namun tidak signifikan terhadap cummulative abnormal return, sama halnya dengan laba operasi 
perusahaan, hasilnya menunjukkan adanya pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap cummulative abnormal 
return perusahaan.sehingga kesimpulan yang dapt ditarik dari penelitian ini adalah, ketiga laba yang dikeluarkan 
menimbulkan reaksi yang positif dari investor dan pengguna laporen keuangan lainnya.  
Keyword: Laba Perusahaan, Abnormal return perusahaan, Quality of earnings,Tiga Angka Laba  
 
 
 
03312105 / EDDY WITOKO 
INCOME SMOOTHING ANALYSIS: THE ROLE IN IMPROVING EARNINGS INFORMATIVENESS, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
This research explains the relationship between incomes smoothing and earnings information. It examines whether 
income smoothing distorts earnings information and improves the informativeness of past and current earnings to 
estimate future earnings. The measurement is used to calculate income smoothing using negative correlation of a firm’s 
change in discretionary accruals with firm’s change in pre managed earnings. In the previous study, Tucker and Zarowin 
(2006) find the change in the current stock price of higher smoothing firms containing more information about future 
earnings than does the change in the stock price of lower smoothing firms. This study is taking the data for this research 
from the companies’ financial statement listed in the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) for 2000-2006, and we 
use the financial statement of 1999 because it is needed in processing the data. In addition, the data is also taken from 
Capital Market Database of Jakarta Stock Exchange (JSX) corner at faculty of economic Islamic University of Indonesia 
and other relevant sources with data criterion. The purpose of this study is to provide further evidence for Indonesian 
case. The result of this research shows that higher smoothing firms insignificantly improve the earnings informativeness 
of current earnings about future earnings than lower smoothing firms. 
Key words: income smoothing, future earnings response coefficient (FERC), earnings management, informativeness. 
 
 
 
04312104 / SIGIT PAMUNGKAS 
INITIAL TRUST OF CONSUMERS AND ADOPTION OF MOBILE BANKING : FROM STUDENT PERSPERCTIVE IN 
JOGJAKARTA, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Delayed acceptance of consumers to use technology (such as internet and mobile phone) as a distribution channel in 
doing financial transaction may be caused by the lack of trust in electronic channel as medium and in the business which 
provides the services. Kim and Prabhakar (2004) wrote a research on the case of internet banking adoption and 
considered trust in the electronic channel and in the bank as important determinant factors which influence the 
consumer’s adoption behavior. This research refers to the prior study except using mobile banking adoption as the object 
of the research and observing from the student’s perspective in Yogyakarta. 
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The conceptual model in this research posits that the major determinant factors in the adoption of mobile banking are 
initial trust in the electronic channel as banking medium and trust in the bank. The research model includes propensity-
to-trust, word-of-mouth (WOM) referrals, and structural assurances as the determinants of trust in electronic channel. 
The independent variables analysis indicated that propensity-to-trust, structural assurances, and WOM referrals were 
significantly influence initial trust in electronic channel. The researcher found that there are significant relationships 
between initial trusts in the electronic channel and the adoption of mobile banking. The researcher findings also indicated 
that trust in the bank is significantly influence the adoption of mobile banking. 
Keywords: Initial Trust, Electronic Commerce, Mobile Banking 
 
 
 
04312335 / ANDRU AKBAR KARNEJI 
INTERNET USAGE IN UNIVERSITY EDUCATION FROM STUDENT PERSPECTIVE: THE CASE IN FACULTY OF 
ECONOMICS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
The development of technology is increasing rapidly in the recent years. The increasing of the internet acceptance and 
usage is not only indicated within business sector, but also within the academic context. Due to that fact, it is therefore 
important to understand how and what determinant factors influence internet usage in order to support students’ 
academic performance. This research was conducted to provide a better understanding of how the internet is used in 
university learning from student’s perspective. The purpose was to identify the determinant factors which influence 
students’ internet usage, so that it could shed light on more effective ways to motivate the use of internet in academic 
sector. This research collected 212 completed questionnaires from the students of the Faculty of Economics, Universitas 
Islam Indonesia, Yogyakarta as the research instrument. Overall, the result indicates that Organizational and individual 
factors have significant influence toward students’ internet usage. 
Keywords: Internet usage, Perception & Attitude,Technology Acceptance 
 
 
 
05312017 / NEVI WIDOWATI 
KEPERCAYAAN AWAL DAN PENGADOPSIAN INTERNET BANKING DI YOGYAKARTA, 17 November 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Kepercayaan Awal dan Pengadopsian Internet Banking di Yogyakarta ”yang bertujuan untuk 
menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan awal pada internet banking yang menyebabkan nasabah bank 
mengadopsi internet banking di Indonesia. Berdasarkan kepada teori jaringan sosial dan teori kepercayaan, faktor 
penentu kepercayaan terhadap internet banking sebagai salah salah satu jaringan elektronik seperti kecenderungan untuk 
percaya, penyerahan secara lisan, jaminan struktural, semuanya termasuk dalam model atau replika dari penelitian. 
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 200, yang dapat kembali dan 
diolah sebanyak 140 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0. Dari enam hipotesis 
yang diujikan pada penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti. Salah satu hipotesis dari dua hipotesis yang tidak 
terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung teori jaringan sosial dan teori kepercayaan yang 
menyatakan bahwa faktor penentu kepercayaan terhadap internet banking seperti kecenderungan untuk percaya, 
rekomendasi word-of mouth, jaminan terstruktur, semuanya mempunyai pengaruh untuk membangun kepercayaan pada 
internet banking dan menjadi penentu pengadopsian internet banking. Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan hanya 
kepercayaan pada internet banking yang berpengaruh signifikan sehingga dianggap mempunyai pengaruh positif 
terhadap penggunaan internet banking, tetapi kepercayaan pada bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
penggunaan internet banking. 
Kata Kunci: Kepercayaan awal, Adopsi Internet Banking 
 
 
 
03312230 / NUR KHIKMAH ISNAINI 
PEMAHAMAN PERILAKU PENGGUNAAN INFORMASI TEKNOLOGI YANG BERKELANJUTAN (CONTINUED 
INFORMATION TECHNOLOGY USAGE BEHAVIOR); PERBANDINGAN TIGA MODEL DALAM PENGGUNAAN 
MOBILE BANKING (STUDI EMPIRIS DI YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan dari perspektif model penggunaan informasi 
teknologi (IT) yang berkelanjutan dan untuk mengetahui lebih lanjut model manakah yang lebih baik dalam 
memprediksikan perilaku penggunaan yang berkelanjutan oleh pengguna dengan menggunakan tiga model yaitu: model 
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TAM dalam penelitian Davis (1986), model ECM-IT dalam penelitian Bhattacherjee (2001), dengan model EECM-IT dalam 
penelitian Hong, James, dan Kar (2006). 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perspektif model penggunaan 
informasi teknologi (IT) yang berkelanjutan di Yogyakarta dan model manakah yang lebih baik digunakan dalam 
memprediksi perilaku penggunaan mobile banking yang berkelanjutan di Yogyakarta. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung teori Extended Expectation-Confirmation Model (EECM-
IT), teori Expectation-Confirmation Model (ECM-IT), dan teori Technology Acceptance Model (TAM). TAM merupakan 
model yang sangat mungkin untuk digunakan baik dari segi biaya  maupun fliksibilitasnya untuk mengetahui informasi 
berkaitan dengan persepsi pengguna dan proses pengambilan keputusan pengguna atas suatu sistem. Dari perbandingan 
ketiga model berdasarkan Goodness-of-Fit model TAM merupakan model yang fit dari pada model EECM-IT, dan model 
ECM-IT dilihat dari hasil penilaian diatas hanya dua kriteria yang gagal dipenuhi yaitu probability dan PNFI. Sementara 
model EECM-IT gagal memenuhi tiga kriteria model fit yaitu probability, RMSEA, dan NFI. Model ECM-IT merupakan 
model yang paling tidak fit karena hanya kriteria PNFI yang dapat dipenuhi 
 
 
 
04312451 / SATRIA BERBUDI 
PENDORONG PENERIMAAN KONSUMEN TERHADAP MOBILE MARKETING, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pendorong Penerimaan Konsumen terhadap Mobile Marketing” yang bertujuan untuk menguji 
faktor – faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menerima ponsel sebagai alat komunikasi serta informasi yang 
bermuatan komersial perbankan. Penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktural (SEM) sebagai dasar 
penelitian. Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan Mobile Marketing di Yogyakarta. 
Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar 
sejumlah 205, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 202 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program 
Partial Least Square (PLS).  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerimaan Mobile Marketing dipengaruhi oleh Sikap terhadap Mobile Marketing 
dan Norma Sosial. Dimana dari dua belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, terdapat tujuh hipotesis yang tidak 
terbukti. Yaitu hipotesis 3, 5 6 7, 8b, 8c, dan sembilan.  
Kata Kunci : Penerimaan : Mobile Marketing, Theory of Reasoned Action (TRA), Model Persamaan Struktural (SEM)  
 
 
04312462 / EKA RAHMINI 
PENGARUH IT RELATEDNESS SEBAGAI VARIABLE INTERVENING (KAJIAN EMPIRIS PADA PERUSAHAAN 
PERBANKAN DI D.I.Y), 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
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04312507 / MERIANY 
PENGARUH KEPERCAYAAN AWAL DAN PENGADOPSIAN INTERNET BANKING SISTEM B2C E-COMMERCE DI 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Alasan penundaan terhadap penerimaan internet sebagai jaringan distribusi penjualan dikarenakan kurangnya 
kepercayaan pelanggan terhadap electronic channel dan perdagangan melalui Web. Penelitian pengadopsian B2C melalui 
e-commerce yang telah dilakukan sebelumnya mempertimbangkan kepercayaan terhadap teknologi informasi yang 
merupakan salah satu faktor penentu dari perilaku yang berhubungan dengan adopsi. Penelitian ini secara tersirat 
menunjukkan bahwa electronic channel sebagai objek dipercayakan kepada aplikasi e-commerce tertentu, contohnya 
internet banking. 
Penelitian ini berjudul “pengaruh kepercayaan awal dan pengadopsian internet banking system B2C e-commerce di 
Yogyakarta” yang bertujuan 1) untuk menguji kepercayaan awal nasabah terhadap electronic channel sebagai media 
perbankan yang akan mempengaruhi pengadopsian Internet banking di Yogyakarta, dan 2) untuk menguji faktor-faktor 
yang mempengaruhi adopsi internet banking. Konsep model peneliti menyatakan bahwa kepercayaan awal pada 
electronic channel sebagai media perbankan dan kepercayaan pada bank adalah penentu utama dari tindakan adopsi. 
Berdasarkan kepada teori jaringan sosial dan teori kepercayaan, faktor penentu kepercayaan terhadap internet banking 
sebagai salah salah satu jaringan elektronik seperti kecenderungan untuk percaya, penyerahan secara lisan (word-of-
mouth), jaminan struktural, semuanya termasuk dalam model atau replika dari penelitian. Penelitian ini mengambil 
sampel pada masyarakat umum sebagai nasabah bank di Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan 
teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 170, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 
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150 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0 Dan SPSS 13.0. Dari enam hipotesis 
yang diujikan semua hipotesis terbukti pada penelitian ini. Analisa dari variabel independent mengindikasikan bahwa 
kecenderungan untuk percaya, rekomendasi word-of-mouth, jaminan struktural, adalah prediksi dari kepercayaan awal 
pada electronic channel. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan bisa menjadi sesuatu yang penting untuk 
melakukan tindakan adopsi internet banking. 
Kata Kunci: Kepercayaan awal, Electronic Commerce, Internet Banking 
 
 
 
04312354 / LILI NAELYA 
PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN KARAKTERISTIK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI 
TERHADAP PRODUKTIFITAS KINERJA KARYAWAN, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem informasi terhadap kinerja karyawan (penelitian 
Pada Pemda Pemalang dan Pekalongan)  dengan menggunakan Model yang pernah dikembangkan oleh  Vikas Jain dan 
Kanungo (2005) yaitu, Penggunaan Sistem Informasi( IS Use), Karakteristik Penggunaan Sistem Informasi( Nature Of IS 
Use ) dan Produktifitas Kinerja Karyawan  (IS-Enabled Productivity). 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 tiga hipotesis yang akan diuji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis 
dengan Model Analisis SEM yang menggunakan bantuan program AMOS versi 6.0. 
 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi (IS Use) adalah penting,  tetapi  tidak berpengaruh 
signifikan terhadap  produktifitas kinerja karyawan (IS-Enabled Productivity), dan karakteristik penggunaan sistem disini 
secara potensial mempunyai pengaruh atau yang pada akhirnya dianggap sebagai faktor  positif  terhadap produktifitas 
kinerja karyawan ( pegawai). 
Kata Kunci: Teknologi Informasi, IS Use, Nature of IS use, Produktifitas kinerja. 
 
 
 
98312233 / ENDRAWATI 
PENGARUH PENGUMUMAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT TERHADAP HARGA SAHAM : BUKTI EMPIRIS DARI 
INDONESIA , 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Dalam kerangka mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia semenjak tahun 2001 Bapepam mewajibkan 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek untuk membentuk Komite audit dan Komisaris Independen. Semenjak itu 
perusahaan-perusahaan tersebut mulai menerapkan pembentukan komite audit dan komisaris independen sebagai 
perwujudan kepatuhan dan komitmen perusahaan untuk menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance 
tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah investor di Indonesia cukup percaya dengan perangkat tersebut. 
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan perbandingan reaksi pasar melalui kinerja harga saham perusahaan yang 
telah mengumumkan pembentukan komite audit pada periode jendela dari H-5 sampai dengan H+5. 
Hasil atas pengujian dan analisa yang dilakukan ditemukan adanya pengaruh kenaikan kinerja harga saham setelah 
pengumuman pembentukan komite audit dan komisaris independen, yang dapat dimaknai bahwa pasar memberikan 
reaksi yang positif atas pengumuman tersebut. 
 
 
 
03312183 / YOGGA YERRIANDHA 
PENGARUH SIKAP DAN PERSEPSI PENGGUNA AKHIR (NASABAH) TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA AKHIR 
(NASABAH) DALAM SUATU LINGKUNGAN BANK, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara pengaruh sikap dan persepsi pengguna akhir (nasabah) terhadap 
kepuasan pengguna akhir (nasabah) dalam suatu lingkungan bank yang di ambil secara convenience sampling. Sebagai 
variabel dalam penelitian ini adalah norma subyektif, kualitas sistem, kemampuan, manfaat sistem, kemudahan, dan 
kepuasan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh sikap dan persepsi pengguna akhir (nasabah) terhadap 
kepuasan pengguna akhir (nasabah) dalam suatu lingkungan bank. Dalam penelitian ini ada tujuh hipotesis yang akan di 
uji. Struktural Equation Modeling (SEM) merupakan gabungan dari dua metode statistik yang terpisah yaitu analisis faktor 
(factor analysis) yang dikembangkan di ilmu psikologi dan psikometri dan model persamaan simultan (simultaneous 
equation modeling). SEM digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan program AMOS 
versi 6.0. 
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Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: kualitas sistem mempunyai pengaruh terhadap manfaat sistem, kualitas sistem 
mempunyai pengaruh terhadap kemudahan, kemampuan pengoperasian komputer (ATM) mempunyai pengaruh terhadap 
kemudahan, manfaat sistem mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pengguna akhir (nasabah), dan kemudahan 
penggunaan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pengguna akhir (nasabah). 
 
 
 
04312244 / PRADIPTA PRIATAMA 
PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP LAYANAN INTERNET BANKING DI YOGYAKARTA, 
2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengukuran Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Layanan Internet Banking di Yogyakarta” yang 
bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang menjadi ukuran tingkat kepuasan para nasabah bank dalam  
menggunakan layanan internet banking di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan dasar End-User Computing 
Satisfaction (EUCS) sebagai dasar penelitian dan fokus pada variabel eksternal model EUCS dengan menggunakan 
variabel-variabel keakuratan, isi, format, kemudahan dalam penggunaan dan ketepatan waktu sebagai dasar untuk 
mengukur tingkat kepuasan nasabah di Yogyakarta. 
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet banking di kota Yogyakarta. 
Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik convenience sampling, dari seluruh kuisioner yang tersebar 
sejumlah 140, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 116 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program 
LISREL  versi 8.72. 
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, kelima hipotesis tersebut terbukti. Kelima hipotesis tersebut yakni 
bahwa Persepsi keakuratan, isi, format, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu berhubungan positif dengan 
tingkat kepuasan nasabah dalam menggunakan layanan internet banking. Hal ini menunjukkan bahwa kelima hipotesis 
tersebut mendukung teori EUCS yang menyatakan bahwa kepuasan nasabah dipengaruhi oleh keakuratan, isi, format, 
kemudahan penggunaan dan ketepatan waktu dari layanan internet banking. 
Kata Kunci: Tingkat Kepuasan Nasabah, Internet banking, End-User Computing Satisfaction (EUCS) 
 
 
 
04312257 / PRENADIA PARAMITA 
STUDI EMPIRIS DETERMINAN PENGGUNAAN LAYANAN MOBILE BANKING (PENELITIAN PADA NASABAH 
PERBANKAN DI JAKARTA), 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui determinan penggunaan layanan Mobile Banking (Penelitian pada nasabah 
perbankan di Jakarta) yang menggunakan Model Penerimaan Teknologi / Technology Accepetance Model (TAM) Davis 
yaitu Persepsi Manfaat (Perceived usefulness) dan Persepsi Manfaat dengan sepeuluh variabel tambahan personalisasi  
(personalization), pelayanan aliansi (alliance services), tugas perbankan yang akrab dengan nasabah (task familiarity), 
kemampuan mengakses (accessibility), Keinovasian teknologi (Technological Innovativeness) dan kompatibilitas 
(compatibility), kualitas argumen (argument quality) dan kredibilitas sumber (source credibility), dan pelatihan (training). 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antara satu variabel yang diteliti mempunyai 
hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini ada 17 hipotesis yang akan diujikan. 
Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan digunakan metode analisis dengan model Analisis SEM (Simultaneous 
Equation Modeling) yang menggunakan bantuan program AMOS versi 6.0. Dalam Penelitian ini dapat disimpullan hanya 
persepsi manfaat yang berpengaruh signifikan sehingga dianggap mempunyai faktor positif terhadap determinan layanan 
penggunaan mobile banking, tetapi persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat. 
Persepsi manfaat berpengaruh signifakan oleh personalisasi, jasa` aliansi, kefamiliaran tugas, kualitas argumen, 
kredibilitas sumber, kompatibilitas, keinovatian teknologi, dan kepercayan 
 
 
 
03312191 / MUHAMMAD AFTONI 
THE ASSOCIATION BETWEEN DIG 4 AUDITOR INDUSTRY EXPERTISE AND THE ASYMMETRIC TIMELINESS 
OF EARNINGS, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
This research investigate the relation between auditors industry expertise as the representative of higher audit quality 
and the timeliness of reporting earnings, whether the speed in incorporated bad news is faster than good news into 
reported earnings. In order to protect their brand-name reputation, the big 4 auditor industry expertise tries to be more 
intensive to detect misstatement the financial statements. Hence, high quality auditors are expected to influence 
asymmetric timeliness of earnings by constraining aggressive reporting of accruals and persuading clients to report 
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economic losses in a timely fashion. 
The previous study done by Basu (1997) by using negative and positive stock returns to proxy for bad news and good 
news, he provides evidence that the contemporaneous association between earning and return is stronger for bad news 
than for good news, and he argues that this asymmetric timeliness of earnings is 
an indication of accounting conservatism (i.e., the quicker recognition of bad news in earning that of good news). He 
documents not only the existence of asymmetric timeliness but also an increase in this asymmetry insofar as timely loss 
recognition has increased over time. He attributes this time trend to an increase in conservatism due to changes in 
enforcement and auditor liability. 
The result of this research shows that there is no correlation between auditors industry expertise and the expectation of 
bad news which is faster than good news in reported earnings then, choice of auditor type whether it is big 4 or Non big 4 
auditor have insignificant influence to reporting bad news which is faster than good news into reported earnings. 
Key words: Asymmetric Timeliness of Earnings, Industry  Expertise, Audit Quality. 
 
 
 
04312027 / SHADILY DARMA SAPUTRA 
THE EFFECT OF TECHNICAL COMPLEXITY AND TASK INTERDEPENDENCE ON SUCCESSFUL INFORMATION 
SYSTEM IMPLEMENTATION, 2008 
Pembimbing: Hadri Kusuma, Prof., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh kesulitan dan tugas yang saling berkaitan terhadap kesuksesan 
penggunaan system informasi. penelitian ini juga mencoba untuk mencari faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan 
penggunaan sistem informasi dan faktor apa saja yang dapat meningkatkan kesuksesan penggunaan sistem informasi. 
Informasi teknologi adalah informasi teknik yang meliputi pengetahuan teknis yang dapat dioptimalkan oleh hak paten 
atau penulisan sistematik. Studi ini mengambil data dari kantor pemerintahan yang memiliki posisi baik dan pencapaian 
yang baik dalam hal penggunaan system informasi. Pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta. 
Data yang di dapat adalah data primer yang mengumpulkan dengan daftar pertanyaan untuk para pengguna sistem 
informasi di setiap kantor. Hasil dari penelitian ini menggambarkan variabel bebas (TI) mempunyai pengaruh positif yang 
significant terhadap variabel tidak bebas (IS). Hasil dari riset ini tidak jauh berbeda dengan riset sebelumnya. Tetapi 
untuk hasil variabel bebas yang lain (TC) tidak memiliki pengaruh yang siknifikan terhadap variable tidak bebas (IS), hasil 
ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya. 
Kata Kunci: Penggunaan IS, Tugas yg saling bergantungan, Teknik Kesulitan, Kesuksesan IS 
 
 
 
 
04312404 / ERI HANDARU WARDANI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INITIAL RETURN (STUDI KASUS DI BEI TAHUN 2003-
2007), 17 November 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh variable reputasi penjamin emisi, 
reputasi auditor, persentase penawaran saham, ROE, umur perusahaan, dan jenis industri terhadap return awal; (2) 
Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh variabel reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, persentase penawaran 
saham, ROE, umur perusahaan, dan jenis industri terhadap return 15 hari setelah IPO. 
Pengujian dilakukan trehadap 33 perusahaan yang go public pada tahun 2003-2007 di BEJ. Hipotesis pada penelitian ini 
menggunakan uji regresi berganda dengan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable independent 
terhadap variable dependen.  
Kata Kunci: return awal, return 15 hari setelah IPO, reputasi underwriter, reputasi auditor, PPS, ROE, umur perusahaan, 
jenis industri. 
 
 
 
01312337 / MULYA YOGA PRAKASA 
ANALISIS HUBUNGAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) PADA 
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Hubungan Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Pada Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ)”. Perode waktu yang digunakan dalam penelitian dari tahun 2003 
sampai tahun 2005. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang mempunyai asset terbesar dan 
terdaftar di BEJ. Dengan menggunakan purposive sampling yang telah ditetapkan, terdapat 25 perusahaan sebagai 
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sampel. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan, harga saham, jumlah saham, beban pajak dan beban bunga. 
Analisis data menggunakan metode korelasi Rank Spearman. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa EVA tidak 
berkorelasi signifikan dengan MVA. 
 
 
 
03312243 / WIKAN AYU ARDHITA 
ANALISIS KEMAMPUAN LABA DAN ARUS KAS DALAM MEMPREDIKSI LABA DAN ARUS KAS MASA DEPAN, 
2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empirik tentang kemampuan laba dan arus kas dalam 
memprediksi laba dan arus kas di masa depan dan juga untuk mendapatkan bukti bahwa laba memiliki kemampuan 
prediksi inkremental terhadap arus kas. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Untuk tujuan penelitian, analisis juga dilakukan terhadap data 
yang telah dideflasi dengan faktor deflator Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI). 
Dalam pengujian pertama menunjukkan bahwa laba lebih baik dibandingkan arus kas dalam memprediksi laba. 
Selanjutnya pengujian kedua menunjukkan bahwa laba juga lebih baik dibandingkan dengan arus kas dalam memprediksi 
arus kas dan pengujian ketiga menunjukkan bahwa laba mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan arus kas 
dalam memprediksi arus kas. 
Kata kunci: laba, arus kas, kemampuan prediksi, manufaktur 
 
 
 
98312344 / DERMAWAN ARTHA WIJAYA 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI 
INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Dalam penelitian ini akan membahas tentang analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi pada perusahaan 
go public di Indonesia.Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan 
sesudah akuisisi, dan rasio-rasio apa saja yang memiliki kontribusi terhadap kinerja keuangan. 
Penelitian ini akan menilai kinerja keuangan perusahaan-perusahaan go public yang melakukan akuisisi antara tahun 
2000-2003 dan periode penelitian yang diambil yaitu 2 tahun sebelum akuisisi dan 2 tahun setelah akuisisi. Tehnik 
pengambilan sample yaitu secara purposive sampling. Terdapat16 perusahaan yang melakukan akuisisi antara tahun 
2000-2003. Data yang digunakan yaitu data yang berasal dari BEJ dan ICMD. 
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji normalitas data setelah itu baru dilakukan  paired sample t- test. 
Hasil dari pengujian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan 
sesudah akuisisi yang ditunjukan dengan rasio likuiditas, rasio pasar, rasio hutang, dan rasio profitabilitas 
 
 
 
04312394 / BAYU DWI HERLAMBANG 
ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN PROSPECTOR DAN DEFEDER (BUKTI TAMBAHAN UNTUK PERIODE 
SETELAH KRISIS), 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Pemilihan strategi yang tepat bertujuan untuk membuat perusahaan mampu mengungguli pesaingnya dalam 
pertumbuhan dan perolehan laba, serta mampu bertahan dalam siklus kehidupan bisnis dalam jangka panjang. 
Perusahaan dengan strategi prospector akan selalu untuk menjadi nomor satu dalam pasar, selalu mencari peluang 
pasar, melakukan inovasi- inovasi produk dan diversifikasi produk. Sedangkan untuk strategi perusahaan defender lebih 
kepada mempertahankan produk dan pasarnya dengan peningkatan efisiensi kerja disemua lini.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik perbedaan antara kinerja akuntansi yang diimplikasikan oleh 
tipologi perusahaan prospektor dan defender, perbedaan reaksi pasar antara tipologi perusahaan prospektor dan 
defender. Variabel yang mengimplikasikan strategi organisasional adalah pertumbuhan laba, pertumbuhan penjualan, 
return on investment (ROI) dan dividend pay out ratio(DPR).  
Empat variabel yang digunakan untuk menentukan tipologi perusahaan prospector dan defender adalah PBV, KARPEN, 
CETA, CEMVE. Variabel – variabel tersebut dianalisa dengan common factor analysis. Berdasarkan hasil common factor 
analysis didapat dari 42 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta, 17 perusahaan bertipologi defender 
dan 17 perusahaan bertipologi prospektor. Hasil empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan prospector 
lebih besar dari pada defender. Pertumbuhan penjualan perusahaan prospector lebih besar daripada defender. Dividend 
pay out ratio perusahaan prospektor lebih besar dibanding defender, dan berbeda secara signifikan. Reaksi pasar yang 
diterima perusahaan propsektor lebih besar dibanding dengan defender.  
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04312101 / KHARISMA WIDJAYA P. 
ANALISIS MANAJEMEN LABA PADA KONDISI LABA DAN RUGI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 
INDONESIA, 2008/2009 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan praktek mmanajeme laba antara perusahaan 
yang memperoleh laba dengan perusahaan yang mengalami rugi, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di  Bursa 
Efek Jakarta. Penelitian ini juga meneliti variabel-variabel yang berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik  dan mann-whitney – test.  
Penelitian ini menggunakan discretionaty accruals yang diproksi sebagai indeks jones, yang menunjukkan praktek 
manajemen laba. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, 
dan leverage yang dianggap berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan praktek manajemen laba antara perusahaan laba dengan perusahaan rugi. Perusahaan laba 
melakukan praktek manajemen laba dengan menurunkan nilai laba, dan untuk perusahaan rugi melakukan manajemen 
laba dengan menaikkan nilai laba. Sedangkan variabel yang diteliti, hanya variabel leverage perusahaan yang 
berpengaruh terhadap praktek manajemen laba, sedang variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap praktek manajemen laba. 
Kata Kunci :  Manajemen Laba, Perataan Laba, Discretionary Accruals, Indeks Jones 
 
 
 
 
 
04312389 / DWI EKI WULANDARI 
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN PARATAAN LABA: STUDI 
EMPIRIS DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Perataan laba merupakan praktik yang dilakukan oleh manajer untuk mengurangi fluktuasi atau naik turunnya laba yang 
diharapkan mempunyai pengaruh bagi evaluasi kinerja manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
dari karakterisitik peru sahaan yang berhubungan dengan timbulnya praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 
Enam Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, net profit margin, operating profit margin, 
leverage peru sahaan, nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial. Sampel terdiri dari 48 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan periode 4 tahun dari 2003 -2006. 
Untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dengan menggunakan indeks eckel. Hasil 
perhitungan indeks eckel menunjukan bahwa sebanyak 17 perusahaan yang melakukan praktik perataan laba. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik yang menunjukan bahwa dari keenam variabel independen ya 
ng diduga berpengaruh pada praktik perataan laba ternyata hanya ukuran perusahaan yang terbukti signifikan 
mempengaruhi praktik perataan laba. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah net profit 
margin, operating profit margin, leverage perusahaan, nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 
pada praktik perataan laba, hanya ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik 
perataan laba. 
Kata kunci: Perataan laba, ukuran perusahaan, net profit margin, operating profit margin, leverage perusahaan, nilai 
perusahaan dan kepemilikan manajerial. 
 
 
 
03312138 / SETIYO ADI DARMAWAN 
ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA (2003-2005), 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pemiliki perusahaan dan pihak-pihak 
yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. informasi yang digunakan dalam laporan keuangan akan dipergunakan 
sebagai dasar pembuatan keputusan. Agar laporan keuangan dapat menjadi alat yang handal dan relevan dalam 
pembuatan keputusan maka laporan keuangan haruslah memberikan informasi yang sebenar-benarnya atas kondisi 
perusahaan. Terkadang dalam perusahaan go publik timbul masalah kepentingan antara manajer sebagai agent dengan 
shareholder sebagai pemilik. Untuk memecahkan masalah tersebut manajer akan melakukan rekayasa laporan keuangan. 
Salah satu caranya adalah dengan manajeme laba, karena laba adalah salah satu tolak ukur kinerja manajer yang utama.  
Suatu bentuk perusahaan yang good corporate governance diharapkan mampu untuk mengatasi masalah perbedaan 
kepentingan tersebut. Untuk menjadi perusahaan yang good corporate governance maka diperlukan mekanisme good 
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corporate governance. Mekanisme tersebut beberapa diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, dan komposisi dewan komisaris independen. Terpenuhinya mekanisme good corporate governance tersebut 
diharapakan akan mengurangi tingkat manajemen laba.  
Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh antara manajemen laba sebagai variabel dependen dengan 
mekanisme good corporate govenance sebagai variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, dan komposisi dewan komisaris independen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 
listing di BEJ. Kriteria sampel perusahaan antara lain menerbitkan laporan keuangan untuk tahun 2003-2005, memiliki 
laporan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komposisi dewan komisaris independen secara berturut-
turut. Sampel yang didapat dengan kriteris tersebut sebanyak 33 perusahaan.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan 05,0=α. Hasil penelitian ini adalah (1) kepemilikan manajerial 
berpengaruh negatif signifikan terhadap manajeme laba, (2) kepemilikan institusional berpengaruh negatif tetapi tidak 
signifikan terhadap manajemen laba, (3) komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif tetapi tidak 
signifikan dengan manajemen laba, (4) mekanisme good corporate governanceberpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mkeanisme good corporate governance dapat mengurangi 
manajemen laba, terutama kepmilikan manajerial dimana semakin besar proposi saham pihak manajer atas perusahaan 
maka semakin kecil manajemen laba yang terjadi.  
Keyword : corporate goverrnance, manajemen laba  
 
 
 
 
04312008 / AJENG WIDHA IRFANA 
ANALISIS PENGARUH PUBLIKASI STOCK SPLIT TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM DAN LIKUIDITAS 
SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan ratarata return saham perusahaan sebelum dan 
sesudah stock split dan apakah terdapat perbedaan tingkat volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Data 
yang telah dikumpulkan berupa return saham, jumlah saham yang beredar, dan volume perdagangan. Dari data yang 
diperoleh tersebut selanjutkan dilakukan perhitungan untuk mengetahui return saham, dan Trading Volume Activity (TVA) 
pada masingmasing perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Jakarta tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 
yaitu sebanyak 28 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis 
statistik. 
Hasil analisis rata-rata return saham pada periode sebelum dengan periode sesudah pengumuman ini memberikan 
dugaan bahwa kemungkinan informasi stock split belum mempunyai kandungan informasi yang cukup signifikan. 
Informasi mengenai keputusan stock split sudah diketahui oleh para emiten sejak dari Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) sehingga pasar secara keseluruhan sudah mengantisipasi saat listing dengan nominal harga yang baru. 
Sedangkan hasil pengujian terhadap volume perdagangan saham (likuiditas saham) menunjukkan adanya perbedaan 
yang signifikan. Hal ini berarti pengumuman pemecahan saham di Bursa Efek Jakarta berpengaruh secara signifikan 
terhadap likuditas saham.. 
Kata Kunci: Stock Split, Harga Saham, Likuiditas 
 
 
 
 
04312125 / AIDA RIFAN FITRIAH 
ANALISIS PROFITABILITAS SEBELUM DAN SESUDAH DAN SEBELUM MEMPEROLEH SERTIFIKAT ISO 9000 
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04312267 / ELLENA CHRISANTIE AKBAR 
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Financial distress adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu perusahaan menghadapi 
masalah kesulitan keuangan yaitu menurunnya kondisi keuangan yang dialami suatu perusahaan. Financial distress yang 
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berlarut-larut akan menyebabkan kebangkrutan. Pentingnya meramalkan kelangsungan hidup perusahaan karena 
menurut faktanya, tidak satupun pihak dalam perusahaan mengharapkan akan terjadin ya kebangkrutan atau keharusan 
untuk menutup usahanya pada suatu saat. 
Penelitian ini menggunakan sample yang terdiri dari 22 perusahaan yang mengalami financial distress dan 27 perusahaan 
tidak mengalami financial distress. Analisis uji statistik yang di gunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 
adalah regresi logistic. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi 
kondisi financial distress perusahaan, variabel rasio keuangan yang paling dominan dalam menentukan financial distress 
suatu perusahaan adalah rasio profitabilitas (laba bersih/total aktiva, laba bersih/ekuitas saham), rasio efisiensi operasi 
(penjualan/ total aktiva, penjualan/aktiva lancar), dan rasio financial leverage (total kewajiban/total aktva). 
 
 
 
 
 
03312012 / LEO KUSANDHI A 
DAMPAK PENGUMUMAN BOND RATING TERHADAP HARGA SAHAM DAN TRADING VOLUME ACTIVITY 
PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menganalisa dampak dari pengumuman bond raing terhadap harga saham dan trading volume activity. 
Populasi dari penelitian ini diambil dari seluruh perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 
antara tahun 2005 – 2007. Dengan metode purposive sampling diperoleh 73 perusahaan yang diteliti. Pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Paried Sample t-test dan ANOVA (UJI F). 
Analisis hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham 
pada tanggal pengumuman bond rating dengan hari-hari sebelum pengumuman, (2) Terdapat perbedaan yang signifikan 
antara return saham pada tanggal pengumuman bond rating dengan harihari sesudah pengumuman, (3) Terdapat 
perbedaan yang signifikan antara return saham sebelum pengumuman, pada tanggal pengumuman, dan sesudah 
pengumuman bond rating, (4) Terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity sebelum pengumuman, 
pada tanggal pengumuman, dan sesudah pengumuman bond rating. 
Kata kunci : Bond rating, Harga saham, Trading volume activity 
 
 
 
 
 
03312035 / ANWAR SIDIQ 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN MODAL SENDIRI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DI BURSA EFEK JAKARTA (PERIODE PENELITIAN TAHUN 2003-2005), 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Salah satu sumber pembiayaan yang ada dalam perusahaan bagi pelaksanaan kegiatan operasional ialah dana yang 
berasal dari pendanaan internal. Komponen utama dari Pendanaan Internal (Internal Financing) adalah Modal Sendiri, 
Agio Saham, dan Laba yang Ditahan. Pendanaan Internal yang sering digunakan dalam perusahaan adalah yang berasal 
dari modal sendiri. 
Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan antara variabel 
dependen dengan variabel independen, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BEJ, ICMD dan sumber-sumber yang lainnya. 
Selama periode analisis, bahwa secara bersama-sama Return on Equity, Devidend Payout Ratio, Cost of Capital, dan Net 
Profit Margin berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Modal Sendiri. Size tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Pertumbuhan Modal Sendiri.  Pengujian secara sendiri-sendiri (per variabel), Return on Equity, dan Net Profit 
Margin  berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Modal Sendiri, untuk Devidend Payout Ratio, dan, Cost 
of Capital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Modal Sendiri. 
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01312503 / ARFAN ARDIYAN PRILISTHA 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN FOODS DAN BEVERAGES DI 
BURSA EFEK JAKARTA: STUDI EMPIRIS…, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan 
yang menjadi sampel adalah perusahaan foods dan beverages yang ada di Bursa Efek Jakarta. Dan periode penelitian 
yang digunakan yaitu pada tahun 2004-2006. Variabel terikat yang digunakan adalah struktur modal, sedangkan 
variabel-variabel bebas yang digunakan adalah struktur aktiva, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, operating 
leverage, dan pertumbuhan penjualan. Alat uji yang digunakan yaitu alat uji regresi berganda. Hasil yang diperoleh yaitu 
hanya ada dua variabel bebas yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat struktur modal yaitu 
variabel struktur aktiva dan likuiditas. Sedangkan untuk keempat variabel lainnya yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 
operating leverage dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap struktur modal. 
 
 
 
 
04312511 / RIAN BIMA HERYUDHANTO 
KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ 
TAHUN 2006-2007, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Strategi Diversifikasi dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai tambah perusahaan melalui kekuatan persaingan 
misalnya membagi aktivitas antar unit bisnis, memperluas segmen pasar dan produk yang bermacam-macam, 
mengalokasikan modal usaha internal secara efisien, sementara strategi focus perusahaan dilakukan untuk 
menkonsentrasikan kegiatan perusahaan hanya pada satu jenis usaha. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bahwa ada perbedaan nilai antara perusahaan yang melakukan kebijakan fokus dan 
perusahaan yang melakukan kebijakan diversifikasi, dan untuk mengetahui ada pengaruh diversifikasi terhadap nilai 
perusahaan, serta pengaruh variabel leverage, ukuran perusahaan, umur, dan Earning Growth. 
Objek Penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selain perusahaan manufaktur yang memiliki 
segmen dalam bidang keuangan karena memiliki kebijakan leverage sendiri. Data yang digunakan adalah laporan 
keuangan tahun 2006-2007. Pengujian statistik menggunakan program SPSS 11.0 
Dari hasil uji statistik diperoleh bahwa terdapat perbedaan nilai perusahaan diversifikasi dan fokus, dimana nilai 
perusahaan diversifikasi lebih besar dibandingkan perusahaan fokus. Dan diversifikasi memiliki pengaruh positif terhadap 
nilai perusahaaan, leverage, ukuran, dummy segmen usaha juga memiliki pengaruh sedangkan untuk umur dan earning 
growth tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 
 
 
 
 
04312446 / PUGUH WICAKSONO 
MANFAAT KANDUNGAN INFORMASI  AMORTISASI GOODWILL DAN ARUS KAS DALAM LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2003-2006, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Fenomena tentang pengakuan goodwill sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan oleh para ahli. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui manfaat kandungan informasi amortisasi goodwill dalam laporan keuangan dan mempelajari 
faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham dimana harga saham merupakan cermin pengambilan keputusan 
investor. Peneliti menggunakan regresi berganda dalam perhitungannya dan variabel yang digunakan adalah EBX 
(Earnings before Extraordinary Item), EBAX (Earnings before Goodwill Amortization and Extraordinary Item), CFO (Cash 
Flow from Operations), nilai amortisasi goodwill, tingkat pertumbuhan perusahaan setiap tahunnya, nilai goodwill, tingkat 
pengungkapan nilai goodwill dalam laporan keuangan. 
Hasil analisis membuktikan bahwa EBX (Earnings before Extraordinary 
Item) sama informatifnya dengan EBAX (Earnings before Goodwill Amortization and Extraordinary Item), sehingga 
kandungan informasi goodwill dalam laporan keuangan belum dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investor. 
Kata kunci : goodwill, amortisasi, laporan keuangan, harga saham, EBX, EBAX, CFO. 
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04312134 / BHEKI JAROT TRIATMOJO 
MANFAAT LABA DAN ARUS KAS UNTUK MEMPREDIKSI INDIKASI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2002-2, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Financial distress adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi di mana suatu perusahaan menghadapi 
masalah kesulitan keuangan. Istilah umum untuk menggambarkan situasi tersebut adalah kebangkrutan, kegagalan, 
ketidakmampuan melunasi hutang, dan default. Model sistem peringatan untuk mengantisipasi adanya financial distress 
perlu untuk dikembangkan. Model ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi bahkan untuk memperbaiki 
kondisi sebelum sampai pada kondisi krisis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
kemampuan prediksi laba atau arus kas yang lebih baik terhadap kondisi financial distress. Dalam penelitian ini 
menggunakan analysis sample dan holdout sample, dalam analysis sample diperoleh 92-tahun perusahaan dari 23 
perusahaan sampel. Sedangkan untuk holdout sample diperoleh 23 perusahaan sebagai sampelnya. Metode statistik yang 
digunakan adalah multiple discriminant analysis (MDA). Analisis diskriminan ini berguna untuk mengolah data analysis 
sample sehingga didapatkan model persamaan baru untuk memprediksi adanya financial distress dengan 
membandingkan hasil prediksi model laba dan model arus kas dengan holdout sample. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BURSA EFEK INDONESIA (BEJ), ICMD dan sumber-sumber yang 
lainnya. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa ternyata model laba dan model arus kas sama-sama dapat digunakan 
untuk memprediksi financial distress. Tapi berdasarkan presentase ketepatan prediksinya, model laba lebih baik dalam 
prediksi financial distress dibandingkan model arus kas. 
 
 
 
 
04312201 / DESTRIEN AYU MUSTIKAWATI 
PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, RETURN OF ASSET, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN 
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEJ (2004-2006), 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah manajemen laba dipengaruhi oleh variabel – variabel asimetri informasi, 
ROA dan ukuran perusahaan Manajemen laba dalam laporan keuangan dapat dilakukan melalui dasar akrual dan 
fleksibilitas yang dimiliki oleh pihak manajemen sebagai pembuat laporan keuangan. Karena pihak manajemen 
menentukan sejauh mana manajemen laba yang dilakukan, maka keputusan ini mempengaruhi informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan sehingga prinsipal dan pemakai laporan keuangan menjadi pihak yang dirugikan atas informasi 
tersebut. Manajemen laba diukur melalui discretionary accrual yang dihitung dari model Jones yang telah dimodifikasi.  
Sampel dari penelitian ini adalah 22 perusahaan manufaktur yang telah dipilih melalui purposive sampling. Metode yang 
digunakan dalam menganalisis adalah metode regresi berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel ROA dan 
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Kata kunci :Discretionary Accrual , Agency Theory, Asimetri Informasi 
 
 
 
 
04312268 / NELA FEBRIA 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Corporate Governance adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat 
menjalankan usahanya dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya, yang 
bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemegang saham dengan stakeholders lainnya. Sedangkan 
kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara trus-menerus oleh manajemen. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan 
menyertakan komposisi aktiva, ukuran perusahaan, dan kesempatan tumbuh sebagai variabel kontrol. Proxy pengukuran 
kinerja perusahaan yang digunakan adalah tobin’s q dan return on asset (ROA). Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini berjumlah 34 perusahaan. 
Hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis statistik regresi linier berganda menunjukkan bahwa corporate 
governance berpengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan yang diukur dengan return on asset (ROA). 
Sedangkan pada pengukuran dengan tobin’s q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan menunjukkan tidak adanya 
pengaruh yang signifikan secara statistik. 
 



INDEKS SKRIPSI AKUNTANSI 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 
 

PERPUSTAKAAN FE-UII 
 

47

03312168 / WULAN KURNIATI 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PEMERINGKATAN OBLIGASI, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Obligasi adalah salah satu pilihan perusahaan untuk mendapatkan dana. Pemeringkatan obligasi yang menunjukkan 
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya menjadi sumber yang dapat dipercaya bagi para 
investor. Corporate governance turut diperimbangkan dalam penilaian ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap pemeringkatan obligasi. Pengumpulan 
data menggunakan data sekunder yang didapat dari data base Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif 
terhadap pemeringkatan obligasi, sedangkan variabel lainnya belum terlalu berpengaruh terhadap pemeringkatan 
obligasi. 
Kata Kunci : Corporate Governace, Pemeringkatan Obligasi. 
 
 
 
 
04312094 / SAWITRI DINI WULANDARI 
PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, DEBT TO EQUITY RATIO, CASH POSITION DAN RESIKO PASAR 
TERHADAP KEBIJAKAN  DEVIDEN PADA PERUDSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh insider ownership, debt to equity ratio, cash position, resiko pasar, 
market to book value, size, profitability dan growth terhadap kebijakan deviden yang dalam hal ini adalah devidend 
payout ratio (DPR). Dalam penelitian ini variable dependen adalah devidend payout ratio (DPR). 
Sedangkan variable independen adalah insider ownership, debt to equity ratio (DER), cash position, resiko pasar dan 
variable pengontrol yaitu , market to book value, size, profitability dan growth. 
Penelitian menggunakan data sekunder dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 2003-2006. 
Metode yang digunakan dalam pemilihan sample penelitian ini adalah purposive sampling, dan diperoleh sample sebanyak 
31 perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Uji F, Uji T. Berdasarkan hasil analisis 
dalam penelitian ini menunjukkan dua dari empat hipotesis yang diajukan dapat diterima atau terbukti. Hasil Uji T untuk 
ke-empat hipotesis diatas adalah : (a) Insider ownership berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan deviden, 
terbukti; (b) Debt to equity ratio (DER) berpengaruh secara negative terhadap kebijakan deviden, terbukti; (c) Cash 
position berpengaruh secara positif terhadap kebijakan deviden, tidak terbukti; (d) Resiko pasar berpengaruh secara 
negative terhadap kebijakan deviden, tidak terbukti. Sedangkan hasil Uji F menunjukkan bahwa keseluruhan variable 
independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap devidend payout ratio (DPR). 
 
 
 
 
04312031 / DYAN APRILIANI 
PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS , LABA AKUNTANSI, UKURAN PERUSAHAAN DAN DIVIDEN TERHADAP 
HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Analisis pengaruh komponen arus kas, laba akuntansi, ukuran perusahaan dan dividen merupakan salah satu bentuk atau 
cara yang digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen arus kas, laba akuntansi, ukuran perusahaan dan dividen 
terhadap harga saham pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2004-
2006. Variabel independent yang digunakan adalah arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, laba akuntansi, 
ukuran perusahaan dan dividen Sedangkan variable dependennya adalah harga saham yang di ukur dengan return 
saham. 
Dalam penelitian ini populasi sebanyak 72 perusahaan, dari populasi tersebut yang digunakan sebagai sampel sebanyak 
26 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, yang sesuai dengan kriteria. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 
Indonesian Capital Market Directory JSX LQ-45, dan dari database dari Bursa Efek Jakarta. Metode statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan mengunakan tingkat signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa variabel arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, laba akuntansi, 
ukuran perusahaan, dan dividen tidak berpengaruh positif terhadap harga saham.  
Kata kunci : Arus kas, Laba, Dividen, Harga saham 
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03312185 / ULFAH MUSRIFAH 
PENGARUH PENGUMUMAN SAHAM BONUS TERHADAP HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM 
DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris untuk mengungkapkan apakah ada perbedaan antara harga 
saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah adanya pengumuman saham bonus. Penelitian ini 
menganalisis data sekunder yang tersedia di Bursa Efek Jakarta untuk periode 2000 sampai dengan 2007. 
Secara teoritik, adanya pengumuman saham bonus berakibat pada meningkatnya faktor penawaran saham, jika 
diasumsikan tidak ada perubahan pada permintaan, maka dapat berakibat pada penuruna harga saham. Hal tersebut 
dapat mengakibatkan harga saham menjadi lebih kecil, sehingga dapat lebih meningkatkan kemampuan pasar dalam 
memiliki saham tersebut, dan harga akan berkisar pada kisaran perdagangan yang optimum (optimum trading range), 
artinya bahwa harga saham sebelum dilakuka saham bonus dapat berarti terjadinya overpriced, yang berarti harga 
saham sebelum pengumuman saham bonus lebih tinggi daripada setelah terjadinya pengumuman saham bonus. 
Proporsi kepemilikan saham para pemegang saham setelah saham bonus tidak berubah. Dengan demikian, menerima 
saham bonus bagi para pemegang saham perusahaan secara teoritis tidak mengakibatkan peningkatan kesejahteraan 
mereka. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan harga saham yang signifikan antara 
sebelum dan sesudah pengumuman saham bonus dan terdapat perbedaan volume perdagangan yang signifikan antara 
sebelum dan sesudah pengumuman saham bonus. 
 
 
 
 
04312480 / NATALIA DWI HAPSARI 
PENGARUH SIZE, PROFITABILITAS, LEVERAGE, NPM DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP 
PRAKTIK PERATAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Perataan laba merupakan prakti yang umum dilakukan manajer untuk mengurangi perubahan naik turunya ( Fluktuasi) 
laba, yang diharapkan mempunyai pengaruh yang bermanfaat bagi evaluasi kinerja manajemen.Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk menganalisis atau menguji factor-faktor yang diduga berhubungna dengan timbulnya perataan laba 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ.  
Keempat faktor yang diuji dalam penelitian ini tertuang dalam hipotesisi yang berhubngna dengan praktek pertataan laba 
ini adalah Size, Profitabilitas, Leverage, NPM dan Struktur kepemilikan Manajerial sample 20 perusahaan manufaktur LQ-
45 yang pernah terdaftar di BEI dari tahun 2003-2005  
Untuk mengidentifiasi perusahaan yang melakukan praktik pertaan laba dengan menggunakan indeks eckel. Hasil dari 
indeks eckel ini menunjukan bahwa praktik perataan laba jjuga dipraktikan oleh beberapa perusahaan manufaktur yg 
trdaftar di BEI  
Uji hipotesis yg digunakan adalah anlisis regresi logistic yang menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel independent 
yang terbukti signifikant mempengaruhi variabel dependent yaitu praktik perataan laba.  
Key Words: Perataa laba, Size, Profitabilitas, Leverage, NPM, dan Struktur Kepemilkan Manjerial.  
 
 
 
 
04312327 / NANA ISNAINI 
VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI FENOMENA UNDERPRICING PADA PENAWARAN SAHAM 
PERDANA DI BEJ TAHUN 2003-2007, 2008 
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Fenomena terjadinya underpricing dijumpai dihampir semua pasar modal yang ada di dunia yang melakukan IPO, tapi 
dengan tingkat yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena underpricing yang terjadi di BEJ 
tahun 2003-2007 dan mempelajari faktor yang mempengaruhi underpricing. Peneliti menggunakan regresi berganda 
dalam perhitungannya dan variabel yang digunakan adalah rata-rata kurs, Return on Equity (ROE), umur perusahaan dan 
persentase saham yang ditawarkan kepada publik. 
Hasil analisis berhasil membuktikan bahwa dari variabel-variabel yang digunakan, hanya Return on Equity (ROE) yang 
secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat underpricing, tapi secara bersama-sama membuktikan bahwa semua 
variabel berpengaruh terhadap underpricing di BEJ pada tahun 2003-2007. 
Kata kunci : underpricing, IPO, Return on Equity (ROE). 
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04312053 / SATRIO ARI PRIYONGKO 
VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI FENOMENA UNDERPRICING PADA PENAWARAN SAHAM 
PERDANA DI BEJ TAHUN 2003-2007 , Agustus 2008  
Pembimbing: Isti Rahayu, Dra., M. Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Initial Public Offering (IPO) adalah penjualan saham suatu perusahaan kepada publik untuk pertama kali di pasar modal. 
Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal guna mendukung kegiatan operasi perusahaan tersebut. 
Jika penentuan harga saham saat IPO (Initial Public Offering) secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan harga 
yang terjadi di pasar sekunder pada hari pertama maka terjadi apa yang disebut dengan underpricing.  
Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan antara variabel 
dependen dengan variabel independen, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BEJ, ICMD dan sumber-sumber yang lainnya.  
Selama periode analisis, berhasil membuktikan bahwa selama periode tahun 2003-2007 hanya variabel ROA 
(profitabilitas) yang berpengaruh negatip dan signifikan terhadap underpricing. Sedangkan variabel reputasi underwriter 
dan skala/ ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap underpricing. Variabel financial laverage 
tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap underpricing.  
 
 
 
 
04312237 / ANDY WAHYU SETIAWAN 
ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK SERTA RETRIBUSI DI KAWASAN TELAGA 
SARANGAN, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Sesuai dengan undang-undang No.22 tahun 1999 setiap daerah harus menjalankan otonomi daerah. Untuk itu emerintah 
daerah harus mampu mandiri dalam membiayai segala kebutuhan rumah tangganya. Kemandirian tersebut dilakukan 
dengan cara menggali potensi daerah yang terutama berasal dari sektor pajak dan retribusi. Setelah melakukan 
preliminary riset di Kantor Dispenda Kab. Magetan diketahui bahwa Pemungutan pajak hotel dan retribusi di kawasan 
wisata Telaga Sarangan tidak efektif dan tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab ketidakefisienan 
dan ketidakefisiensi sekaligus memberikan solusi pemecahan masalah tersebut agar berguna bagi Pemda Magetan dalam 
meningkatkan PAD.  Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, yang dilakukan dengan 
observasi di Telaga Sarangan dan dokumentasi laporan PAD Dispenda Kab. Magetan. Hasil dari penelitian menunjukan 
bahwa penyebab ketidakefisienan dan ketidakefisiensi dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi di kawasan wisata 
Telaga Sarangan adalah lemahnya pengendalian intern. Untuk itu solusi dari untuk mengatasi masalah tersebut 
diantaranya pemerintah daerah harus membuat suatu sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien. 
Pelaksanaannya salah satunya dengan cara membuat sistem pemungutan retribusi masuk wisata Telaga sarangan dengan 
sisitem komputerisasi. Diharapkan di masa yang akan datang pemungutan pajak dan retribusi di kawasan wisata Telaga 
Sarangan akan lebih efektif dan efisien.  
 
 
 
 
04312109 / MAYA DINI AGUS WINA 
ANALISIS PENGARUH INSENTIF, MOTIVASI, DISIPLIN KERJA, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif, motivasi, disiplin, dan budaya kerja terhadap kinerja 
karyawan kantor akuntan publik dan untuk mengetahui variabel yang paling mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian 
dilakukan pada empat Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta, yaitu di Kantor AKP Abdul Muntalib, AKP Kumalahadi, AKP 
Inares, dan AKP Hardiono 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: Pertama, variabel insentif, motivasi, disiplin, dan budaya kerja mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja karyawan kantor akuntan publik. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji F yang mendapatkan 
nilai p value yang signifikan pada alpha 0,05. Kedua, variabel yang paling mempengaruhi kinerja karyawan adalah 
variabel Insentif. Hal ini dapat diketahui dari hasil perbandingan t hitung X1, X2, X3, dan X4, yang mendapatkan hasil t 
hitung X1 mempunyai nilai yang paling besar dibandingkan nilai t hitung variabel lainnya.  
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00312437 / HENI RATNANINGTYAS 
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN "PERBANDINGAN ANTARA METODE EVA DAN 
ROE" PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Perbandingan Metode EVA dengan ROE pada perusahaan Tekstil yang tercatat di BEJ. EVA merupakan salah satu metode 
untuk mengukur nilai perusahaan yang pertama kali diperkenalkan oleh Stern Stewart & Co. of New York City pada tahun 
90-an. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 14 perusahaan Tekstil yamg tercatat di BEJ, dengan periode penelitian 2004 – 2006. 
Penelitian ini untuk menganalisa pengukuran kinerja perusahaan dengan memperbandingkan antara metode EVA dan 
ROE. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan dengan menggunakan metode EVA dan ROE pada 
perusahaan Tekstil yang tercatat di BEJ sehingga dapat diketahui ada tidaknya perbedaaan antara metode EVA dan ROE. 
Teknik analisa data menggunakan uji statistik paired sample T test yang merupakan uji beda untuk dua sampel yang 
berpasangan, dan untuk mengetahui metode mana yang lebih baik adalah dengan menggunakan analisis korelasi yaitu 
membahas hubungan antara nilai EVA, ROE dan harga saham. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa metode EVA dan ROE tidak ada perbedaaan secara signifikan sehingga dalam 
penelitian ini Ho diterima yang artinya tidak ada perbedaan antara metode EVA dan ROE. Dalam analisis ini juga diperoleh 
kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara EVA, ROE dengan harga saham. 
 
 
 
 
 
04312414 / RIANG ADISTYANINGTYAS 
EKSPLORASI KEBUTUHAN STAKEHOLDERS TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN AUDIT PEMERINTAH 
DAERAH, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi stakeholders terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit 
pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat memenuhi kebutuhan mereka akan 
informasi audit yang telah dilakukan serta untuk mengidentifikasi kebutuhan stakeholders akan informasi audit 
pemerintah daerah terkait dengan proses dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hipotesis penelitian ini adalah 
laporan audit pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum memenuhi kebutuhan 
stakeholders akan informasiinformasi hasil audit keuangan, audit kepatuhan dan audit kinerja pemerintah daerah. 
Subyek dalam penelitian ini adalah stakeholders pemerintah daerah, meliputi pembayar pajak, pemilih, perbankan 
pemerintah daerah, perbankan swasta, badan pengamat/LSM, personel pendidik, pegawai pemerintah, dan partai politik. 
Pengumpulan data kuisioner dilakukan dengan metode purposive sampling dengan responden di Karisidenan Banyumas. 
Metode statistik yang digunakan adalah uji rata-rata instrumen, uji korelasi, uji perangkingan rata-rata dan uji binomial. 
Hasil uji rata-rata instrument dan uji korelasi menunjukkan bahwa informasi dalam laporan audit pemerintah daerah telah 
memenuhi kebutuhan stakeholders. Ketiga jenis uji korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan positif dengan koefisien 
korelasi antara (0,162 – 0,481). Hasil uji perangkingan rata-rata instrumen menunjukkan pentingnya semua informasi 
dalam audit keuangan, audit kepatuhan dan audit kinerja. Sedang hasil uji binomial menunjukkan bahwa pentingnya 
informasi tersebut bukan semata karena sampel data tetapi memang karena informasi itu sendiri sangat penting untuk 
disajikan. 
Kata kunci: Eksplorasi, Teori Agensi, Akuntabilitas, Laporan Audit Pemerintah Daerah. 
 
 
 
 
 
03312148 / KULLIN WIJAYANTI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR BAGI MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
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03312299 / INDRI YULIASTUTI 
HUBUNGAN MOTIVASI DAN PERILAKU BELAJAR DENGAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI DI 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara motivasi belajar dan perilaku belajar dengan prestasi akademik 
mahasiswa akuntansi. Sampel dalam penelitian ini di ambil dengan metode stratified random sample. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah untuk mengukur hubungan antar masing-masing variabel independen yang diteliti dengan 
variabel dependen. Dalam penelitian ini ada tujuh hipotesis yang akan di uji. Untuk menguji hipotesis penelitian 
digunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 13. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: masing-masing variabel independen, baik itu untuk motivasi belajar 
(dorongan dari orang tua, dorongan dari diri pribadi, dorongan dari orang terdekat) maupun perilaku belajar (kebiasaan 
membaca buku teks, kebiasaan mengikuti kuliah, kebiasaan mengunjungi perpustakaan, kebiasaan belajar menghadapi 
ujian) memiliki hubungan dengan prestasi akademik mahasiswa akuntansi, namun untuk variabel dorongan dari orang 
terdekat hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat negatif, artinya kehadiran orang terdekat bukannya 
meningkatkan prestasi akademik, akan tetapi menurunkan prestasi akademik. Seseorang yang termotivasi belajarnya 
dan menerapkan perilaku belajar yang baik pada akhirnya akan memperoleh prestasi akademik yang baik pula, sehingga 
nantinya orang tersebut siap untuk bersaing dalam dunia kerja. 
 
 
 
 
03312065 / ANDRI ADMANTO 
HUBUNGAN STRATEGI PERUSAHAAN, KEMATANGAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN UKURAN PERUSAHAAN 
TRANSPORTASI TERHADAP RESPON STRATEGIK DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
04312060 / DONY LISTYAN 
KEPERCAYAAN TERHADAP TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI BARU DALAM EVALUASI KINERJA INDIVIDUAL, 
2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Globalisasi sekarang ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Teknologi dituntut untuk selalu maju dan 
lebih maju agar dapat bersaing dengan kemajuan zaman tersebut. Pada saat ini, teknologi merupakan salah satu tiang 
yang sangat penting dalam menopang keberhasilan dalam era globalisasi. Teknologi informasi yang dapat diakses dengan 
mudah, memberikan arus informasi yang sangat cepat dan besar. Hal ini akan memacu kecepatan perubahan sosial 
dalam lingkungan kerja sehingga menjadi lebih dinamis dan lentur. Kemudahan akses ini akan menumbuhkan 
transparansi dalam lingkungan kerja. Dalam penggunaan sistem informasi, kepercayaan terhadap system informasi itu 
sendiri sangatlah penting. Dengan adanya kepercayaan itu, individu akan merasa yakin dalam melakukan tugasnya dan 
akan lebih maksimal dalam hasilnya. Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru dalam evaluasi kinerja 
individual diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa system informasi yang berbasis komputer dapat 
digunakan dalam mengendalikan kinerja bawahannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari teknologi system informasi baru dan kepercayaan terhadap 
teknologi sistem informasi baru dalam kinerja individual. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan regresi berganda dengan penghitungan menggunakan SPSS 12.0. 
Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner sejumlah 120 kuesioner kepada karyawan yang menggunakan teknologi 
sistem informasi pada empat universitas yang telah mengaplikasi teknologi sistem informasi baru dalam kegiatan 
operasionalnya. Empat universitas tersebut adalah Universitas Islam Indonesia, 
Universitas Gadjah Mada, Universitas Pembangunan Nasional dan STIE YKPN. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan terhadap teknologi sistem 
informasi baru sangat berpengaruh atau berpengaruh terhadap kinerja individual. 
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01312403 / UBAIDILLAH AFANDI 
PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA 
DAN KABUPATEN KALIMANTAN, 2007 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Retribusi pasar merupakan salah satu elemen dari Pendapatan Asli Daerah. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah 
Kabupaten Klaten melalui kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten selalu berusaha untuk meningkatkan Pendapatan 
Asli daerah, karena pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana untuk penyelenggaraan pemerintah 
dan pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan yang dilakukan 
Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar dan besarnya sumbangan 
retribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan daerah. Jumlah tahun yang diteliti adalah lima periode terakhir yaitu 
dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kantor 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu melakukan berbagai upaya agar penerimaan retribusi pasar 
selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata persentase penerimaan retribusi pasar untuk tahun 
anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar 11,3% per tahun dan rata-rata besarnya sumbangan retribusi 
pasar terhadap penerimaan pendapatan daerah sebesar 9,16% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pasar 
memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap penerimaan pendapatan daerah. Agar potensi yang dimiliki tersebut 
dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka pemerintah Daerah harus mengusahakan agar penerimaan retribusi pasar 
dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan 
perdagangan di pasar, memperbaiki kios-kios yang sudah rusak, menambah jumlah kios dan mendirikan tempat parkir 
sepeda. Dengan cara ini diharapkan penerimaan Pemerintah Daerah dari sektor retribusi pasar akan dapat meningkat dari 
tahun ke tahun. 
 
 
 
 
 
04312441 / SYARIF AMRI ZANUAR 
PENGARUH COMPUTER ANXIETY TERHADAP KEAHLIAN KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI DALAM 
MENGGUNAKAN KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, November 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Aplikasi teknologi komputer di lingkungan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dari tiap-tiap 
SKPD (satuan kerja perangkat daerah) didalam pemerintah daerah sehingga diharapkan akan mendukung aktivitas dalam 
bidang keuangan dan manajerial secara keseluruhan. Meskipun komputer mempunyai berbagai kelebihan, tetapi di sisi 
lain beberapa orang dalam lingkungannya merasakan kecemasan atau ketakutan dengan meningkatnya teknologi 
komputer. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh dari computer anxiety dalam keahlian penggunaan komputer 
pada karyawan bagian akuntansi di lingkungan pemerintah daerah. Computer anxiety sebagai ukuran seseorang 
merasakan kesulitan, cemas dan ketakutan untuk menggunakan teknologi komputer di saat sekarang ataupun yang akan 
datang (Igbaria dan Pasuraman, 1989). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa 
penyebaran kuesioner. Variabel computer anxiety diukur dengan menggunakan “Computer Anxiety Rating Scale (CARS)”. 
Instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh Heissen et.al (1987) dan variabel keahlian penggunaan komputer dukur 
dengan menggunakan “Computer Self-Effifacy Scale (CSE)” yang dikembangkan oleh Murphy et.al (1989). Pengujian data 
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. 
Hasil analisis data terhadap 75 karyawan bagian akuntansi di lingkungan pemerintah daerah tentang indikasi computer 
anxiety diperoleh hasil bahwa computer anxiety mempunyai hubungan negatif signifikan dengan keahlian penggunaan 
komputer. Oleh karena itu hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa computer anxiety mempunyai pengaruh negatif 
dalam keahlian penggunaan komputer. 
 
 
 
 
 
04312124 / RACHMAN SYAHNUR HUTASUHUD 
PENGARUH COMPUTER ANXIETY TERHADAP KEAHLIAN KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI DALAM 
MENGGUNAKAN KOMPUTER (SURVEY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI KAB. MAGELANG), 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Kehadiran dan pesatnya perkembangan teknologi informasi (komputer) dewasa ini memberikan berbagai kemudahan 
pada kegiatan bisnis dalam lingkungan yang semakin penuh ketidakpastian. Pemanfaatan teknologi komputer juga 
dilakukan oleh karyawan akuntansi pada perusahaan- perusahaan manufaktur yang ada di Kabupaten Magelang untuk 
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mendukung kegiatan mencatat dan memroses data transaksi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas guna 
pengambilan keputusan, serta membantu dalam proses pengendalian. Thompson et al. (dalam Sudaryono, 2005) 
mengemukakan pentingnya aspek perilaku dalam penerapan teknologi komputer. Sikap seseorang terdiri atas komponen 
kognisi, afeksi, dan komponen-komponen yang berkaitan dengan perilaku. Keinginan sesorang dipengaruhi oleh 
keyakinan atau konsekuensi masa yang akan datang, sehingga menimbulkan afeksi seseorang yang dinyatakan dengan 
sikap suka atau tidak suka terhadap teknologi komputer. Ketidaksukaan seseorang terhadap komputer dapat disebabkan 
oleh ketakutan terhadap pengguna teknologi komputer atau disebut juga computer anxiety (Igbaria dan Parasuraman 
dalam Sudaryono, 2005).  Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh computer anxiety terhadap 
keahlian menggunakan komputer karyawan bagian akuntansi pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Kabupaten 
Magelang. Definisi computer anxiety menurut Igbaria dan Parasuraman (dalam Sudaryono, 2005) adalah sebagai suatu 
kecenderungan seseorang menjadi susah, khawatir atau ketakutan mengenai penggunaan teknologi informasi (komputer) 
pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Data yang dipakai adalah data primer yang didapat melalui kuesioner. 
Variabel computer anxiety diukur dengan instrumen Computer Anxiety Rating Scale (CARS) yang dikembangkan oleh 
Heissen et al. (1987). Sedangkan variabel keahlian komputer diukur dengan instrumen Computer Self-Effiface Scale 
(CSES) yang dikembangkan oleh Murphy et al. (1989). Analisis data menggunakan metode analisis regresi sederhana 
dengan SPSS 15.0. Hasil analisa data dari 59 karyawan akuntansi menunjukkan bahwa computer anxiety berpengaruh 
negatif dengan keahlian menggunakan komputer. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian bahwa computer 
anxiety berpengaruh negatif terhadap keahlian menggunakan komputer. 
 
  
 
04312370 / SAIFULLAH 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN JUMLAH DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA 
PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Lemahnya Corporate Governance sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia. 
Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan Corporate Governance bervariasi antar satu negara dengan 
Negara lainnya. 
Penelitian ini menguji hubungan Corporate Governance dan jumlah dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan di 
Indonesia. Sampel yang digunakan periode pelaporan keuangan 2005 dan 2006. variabel Corporate Governance diukur 
dengan indeks Corporate Governance dan kinerja perusahaan di proksikan dengan Tobin’Q. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Governance mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Sedangkan jumlah dewan komisaris tidak mempunyai signifikansi terhadap kinerja perusahaan. 
Keyword: Corporate Governance, performance 
 
 
 
 
04312005 / DIAH KUSUMA WARDANI 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
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 Jakarta dan mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG tahun 2001-2005 
dan termasuk dalam pemeringkatan CGPI. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa corporate governance mempengaruhi nilai kinerja 
pasar perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar nilai pasar asset maka semakin besar pula kerelaan 
investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut 
memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat karena implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra 
perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan GCG, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan. 
Namun, corporate governance tidak mempengaruhi secara langsung kinerja operasional perusahaan. Hal ini membuktikan 
bahwa masih rendahnya kesadaran emiten dalam menerapkan GCG. Manajemen Perusahaan belum tertarik manfaat 
jangka panjang penerapan GCG sehingga Mereka merasa dapat berjalan tanpa GCG. 
Kata kunci: Corporate Governance, Return on Equity (ROE), Tobin’s Q 
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04312378 / FAHMI SYARIEF 
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU, BELANJA MODAL, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA (STUDI EMPIRIK DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH DAN DIY), 
2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
Pendapatan Per Kapita. Variabel dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan sedangkan variabel pendapatan per kapita diperoleh dari 
BPS. 
Latar Belakang Penelitian ini adalah perberlakuan desantralisasi fiskal yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah 
untuk lebih mandiri dalam mengatur perekonomiannya dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) mempengaruhi pendapatan per kapita di Kabupaten/Kota di Jawa Tengan dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu DAU, 
Belanja Modal dan PAD terhadap pendapatan per kapita sebagai variabel dependent. Hasli yang diperoleh menunjukkan 
bahwa hanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadapa variabel 
pendapatan asli daerah. 
Keyword : Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Per Kapita 
 
 
 
 
 
03312254 / ELVA UMMUL KHAIRIYAH 
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PUSAT 
PENDIDIKAN KOMPUTER AKUNTANSI DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04312320 / PRAMITA DWI SUMBADA 
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penerapan Good Corporate Governance yang tinggi diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan 
dengan tingginya nilai perusahaan dan dapat diproksikan dengan nilai pasarnya, tobin’s q. Nilai Tobin’s q yang semakin 
tinggi akan diresponkan secara positif oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Good 
Corporate Governance dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan diambil melalui metode 
purposive sampling yakni perusahaan yang bersedia di survey oleh IICG tahun 2002-2006 berdasarkan peringkat 
Corporate Governance Perception Index (CGPI). 
Pengukuran kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan tobin’s q sebagai ukuran penilaian pasar. Hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan uji t-signifikan dengan nilai signifikansi α=5%. Hasil penelitian ini yakni Good Corporate 
Governance berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun variabel independen dari implementasi 
Corporate Governance tidak berhasil berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan 
dengan struktuk kepemilikan yang memiliki nilai signifikansi 0,458, indepedensi dewan komisaris dengan nilai signifikansi 
0,729, komite audit dengan nilai signifikansi 0,239, begitu juga dengan variabel kontrol seperti komposisi aktiva dengan 
nilai signifikansi 0,472, kesempatan tumbuh dengan nilai signifikansi 0,994, ukuran perusahaan dengan nilai signifikansi 
0,841 serta regulasi dengan nilai signifikansi sebesar 0,969. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi Good Corporate 
Governance yang baik belum tentu sebanding dengan tingkat pencapaian kinerja perusahaan. Hal ini karena masih 
lemahnya sistem hukum dan peradilan di Indonesia, sebab lainnya yaitu prinsip Good Corporate Governance yang belum 
sepenuhnya terealisasi dalam manajemen perusahaan di Indonesia. 
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04312068 / YUNITA HERYANI MINTARA 
PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh implementasi Corporate Governance terhadap pengungkapan informasi. 
Implementasi Corporate Governance dan pengungkapan adalah dua subject yang dapat melindungi investor dari asimetri 
informasi. 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 2002-2006. Variabel yang diujikan dalam penelitian ini terdiri dari pengungkapan 
informasi, ukuran perusahaan dan regulasi untuk dilihat pengaruhnya terhadap implementasi Corporate Governance. 
Variabel Corporate Governance, struktur kepemilikan, keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, ukuran 
perusahaan dan profitabilitas juga diuji pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan informasi. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. 
Dari analisis regresi yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Corporate Governance berpengaruh 
secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi suatu perusahaan. Perusahaan dengan indeks Corporate 
Governance tinggi akan mengungkapkan informasi lebih baik dalam laporan keuangan perusahaan. Demikian juga 
sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan keuangan akan 
menunjukkan bahwa implementasi Corporate Governance pada perusahaan tersebut semakin baik. 
 
 
 
04312140 / M. PRAMODYA WARDHANA 
PENGARUH IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAGETAN, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu komponen penting sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang cukup potensial bagi pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk membiayai kegiatan pembangunan 
di daerah tertentu. Pada era otonomi daerah yang mandiri saat ini, potensi asli atas pajak dan retribusi merupakan salah 
satu potensi yang cukup menjanjikan dalam menggalang dana, terutama dana yang berasal dari daerah tanpa 
mengandalkan subsidi dari pusat.  Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 yang direvisi oleh pemerintah menjadi Undang 
Undang Nomor 34 tahun 2000 diharapkan dapat memperbaiki fondasi penerimaan daerah khususnya daerah 
kabupaten/kota dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.  
Tertarik dengan perubahan undang undang perpajakan daerah yang mempunyai potensi meningkatkan pendapatan 
daerah, maka skripsi ini akan meneliti pengaruh implementasi Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 terhadap 
pendapatan asli daerah di kabupaten Magetan. Data yang diolah adalah pendapatan asli daerah kabupaten Magetan yang 
berubah oleh undang undang tersebut, dan dianalisis menggunakan two paired samples Wilcoxon Test.  
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi undang undang nomor 34 tahun 2000 berpengaruh positif 
terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Magetan, yang ditunjukkan oleh hasil olah data dengan output p-value 
2,2% dan adanya kenaikan pada laporan keuangan kabupaten Magetan.  
Kata kunci : otonomi daerah, pendapatan asli daerah (PAD), undang undang nomor 18 tahun 1997, undang undang 
nomor 34 tahun 2000, kabupaten Magetan.  
 
 
 
 
04312392 / KURNIAWAN S 
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI PADA MAHASISWA 
PERGURUAN TINGGI DI DIY, 17 November 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menguji pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Kecerdasan emosional 
diukur dngan pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial, sedangkan tingkat 
pemahaman akuntansi diukur dengan nilai mata kuliah yaitu Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, 
Akuntansi Keuangan Lanjutan, Auditing, dan Teori Akuntansi yang dijadikan tolak ukur keberhasilan meraih kesuksesan 
belajar di perguruan tinggi. Data yang digunakan adalah kuesioner dengan pengukuran skala likert. Alat analisis yang 
digunakan adalah uji regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan tidak adanya pengaruh yang berarti antara 
kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntans 
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01312545 / ABDI HANAFI RAMBE 
PENGARUH KECUKUPAN ANGGARAN, KELOMPOK INTERNAL DAN KELOMPOK EKSTERNAL TERHADAP TUJUAN 
ANGGARAN, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kecukupan Anggaran, Partisipasi Kelompok 
Internal, dan Kelompok Eksternal terhadap Tujuan Anggaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dan hak publik. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui 
quesioner yang disebarkan Kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian ini membuktikan kecukupan anggaran dan partisipasi kelompok internal berpengaruh positif terhadap 
Tujuan Anggaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. 
Sedangkan kelompok eksternal tidak berpengaruh positif terhadap Tujuan Anggaran Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. 
Kata kunci: Kecukupan Anggaran, Partisipasi Kelompok Internal, Kelompok Eksternal, dan Tujuan Anggaran 
 
 
 
 
 
04312179 / AGUSTY PRIMADONA 
PENGARUH KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEBEHASILAN PERUSAHAAN PADA USAHA 
KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BANTUL, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan 
perusahaan pada usaha kecil dan menengah di kota Bantul. Kegunaan informasi akuntansi sebagai variable independent 
(bebas) diukur berdasarkan tingkat penggunaan informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Sedangkan 
keberhasilan perusahaan sebagai variable dependen (terikat) diukur dari sudut pandang ekonomis yaitu kenaikan 
penjualan, kenaikan laba bersih dan kenaikan aktiva.  
Penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling. Sample yang digunakan sebanyak 138 responden. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuisioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji 
regresi sederhana untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh kegunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan 
perusahaan pada usaha kecil dan menengah di kota Bantul. Pengujian signifikansi menggunakan uji t-Test dengan taraf 
signifikansi 5%. Sedangkan untuk menguji validitas dan reliabilitas data menggunakan metode korelasi Pearson Product 
Moment dan metode Cronbach’s Alpha. Untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu SPSS 12.0 for windows. 
Hasil analisis berdasarkan t-Test menunjukkan bahwa terdapat kegunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan 
perusahaan pada UKM di kota Bantul. 
Hal ini ditunjukkan dengan p-value lebih besar dari level of signifikan variable kegunaan informasi akuntansi. Dengan 
demikian penelitian ini berhasil menolah hipotesis null dan menerima hipotesis alternatifnya. 
Kata kunci: teknik stratified random sampling, uji regresi sederhana untuk uji hipotesis, uji t-Test untuk pengujian 
signifikansi, Pearson Product Moment & Cronbach’s Alpha untuk uji validitas dan reliabilitas data. 
 
 
 
 
 
04312443 / DODY HADIANTO  
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN 
PROFESI AKUNTANSI (PPAk) , 17 November 2008  
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
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. Pendidikan Profesi Akuntansi bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang 
akuntansi dan memberikan kompetensi 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 ini, harus dijalani selama dua semester atau 12 bulan, sementara pendidikan strata dua 
(S2) bidang akuntansi, baik untuk program Magister Akuntansi (MAKSI) atau Program Magister Sains Akuntansi (M.Si 
Akuntansi) dapat dijalani selama 16 s/d 20 bulan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi calon mahasiswa PPAk 
dan orang tua, apakah akan melanjutkan pendidikan ke PPAk atau ke program MAKSI ataupun M.Si. Hal ini tentu juga 
akan dipengaruhi oleh berbagai motivasi lain, diantaranya adalah motivasi karir, kualitas, dan ekonomi.  
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari berbagai motivasi , yaitu motivasi karir, kualitas dan ekonomi 
tarhadap minat mahasiswa untuk mengikuti progam PPAk. Dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa faktor 
motivasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi 
(PPAk) adalah motivasi karir. Sehingga dapat disimpulkan mahasiswa beranggapan bahwa lulusan PPAk akan mudah 
memperoleh karir yang baik dalam pekerjaannya  
 
 
 
 
 
04312042 / RESTU BELLA A 
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI 
DAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul  Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi dan 
Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi �. Latar belakang penelitian ini adalah banyak penelitian bidang 
akuntansi manajemen yang menaruh perhatian pada masalah partisipasi anggaran. Hal ini karena anggaran partisipatif 
dinilai mempeunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Bila partisipasi anggaran tidak 
dilaksanakan dengan baik, dapat mendorong bawahan/pelaksana anggaran melakukan senjangan anggaran. Hail ini 
mempunyai implikasi negative seperti kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja bawahan terhadap 
unit pertanggung jawaban mereka. Penelitian ini mengambil populasi dan sampel yaknimanajer atau pimpinan kantor 
cabang utama Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Yogyakarta yang melaporkan laporan keuangannya kepada BI 
periode November 2007. Jumlah kuisioner yang bersedia untuk diisi sebanyak 44 eksemplar. Dari jumlah tersebut 
sebanyak 34 eksemplar yang kembali dan 3 diantaranya tidak diisi secara lengkap sehingga total kuisioner yang dijadikan 
sebagai sumber data sebanyak 31 kuisioner. Pengujian menggunakan analisis regresi sederhana dana analisis regresi 
berganda dengan bantuan softwere SPSS 12.00. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan yang diajukan dinyatakan valid dan reliabel. Dalam pengujian 
hipotesis pertama, menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hasil pengujian 
hipotesis kedua menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja manjerial dengan 
komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Pada hipotesis ketiga, dinyatakan partisipasi anggaran berpengaruh 
secara positif terhadap kinerja manajerial dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. 
 
 
 
05312077 / LIA ANGGRIANY 
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP 
KINERJA MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA 
KANTOR PEMDA DIY), 15 Desember 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja 
Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi “. Latar belakang penelitian ini adalah karena banyak 
penelitian bidang akuntansi sektor publik yang menaruh perhatian pada masalah partisipasi penyusunan anggaran dan 
kejelasan sasaran anggaran. 
Dua hal tersebut sangat penting dalam proses penyusunan anggaran dimana keduanya secara tidak langsung dapat 
memberikan dampak positif dalam proses peningkatan kinerja manajerial organisasi. 
Penelitian ini mengambil sampel yakni dengan cara purposive sampling yaitu sample non probability yang menyesuaikan 
dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Pejabat Struktural dari para pimpinan 
Badan, Bagian dan Bidang yang terdapat di Kantor Pemda DIY. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisioner 
sebanyak 80 eksemplar, dan jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 75 responden. Pengujian menggunakan 
analisis regresi linier berganda model interaksi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan yang diajukan dinyatakan valid dan reliabel. Dalam pengujian 
hipotesis pertama, menunjukkan Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 
pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 
manajerial pemerintah daerah. Hipotesa ketiga Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 
manajerial pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi Hipotesa keempat Kejelasan 
sasaran anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah dengan komitmen organisasi 
sebagai variabel moderasi. Pengujian Hipotesa kelima Partisipasi penyusunan anggaran dan Kejelasan sasaran anggaran 
tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel 
moderasi. 
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02312202 / BARKAH VIRGOADI 
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL: PERAN KECUKUPAN 
ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARABEL MODERATING, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Studi ini meneliti pengaruh kecukupan anggaran dan komeitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi terhadap 
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menemukan bukti empiris tentang (1) pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial; (2) 
kecukupan anggaran merupakan faktor pemoderasi yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan 
anggaran dengan kinerja manajerial; dan (3) komitmen organisasi merupakan faktor pemoderasi yang mempengaruhi 
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 
Responden ini adalah Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang dari 5 badan dalam SKPD (Bappeda, Bawasda, BPKKD, BPPD, 
BKD). Pengumpulan data dilakukan pada pertengahan bulan Januari 2008 sampai pada pertengahan bulan Februari 2008. 
Dari 79 kuesioner yang disampaikan, diterima kembali dan diisi lengkap sebanyak 68 
kuesioner. Pengumpulan data dengan daftar pertanyaan yang diadopsi dari penelitian terdahulu. Data yang dikumpulkan 
diolah dengan menggunakan regresi sederhana (simple regression), regresi berganda (multiple regression), dan analisis 
regresi moderasi (moderating regression analyze) dan dilakukan dengan program SPSS. 
Hasil penelitian adalah (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 
kinerja manajerial; (2) kecukupan anggaran berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan 
anggaran dan kinerja manajerial; dan (3) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran dan kinerja manajarial. 
Kata kunci: partisipasi p4enyusunan anggaran, kinerja manajerial, kecukupan anggaran dan komitmen organisasi. 
 
 
 
 
04312353 / ANDRIA REFERLI 
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP 
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Belanja Modal yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan sedangkan variabel Produk Domestik 
Regional Bruto diperoleh dari BPS. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi. Metode 
penelitian dengan meregresikan variabel-variabel independen yaitu variabel PDRB, Pendapatan Asli Daerah dan Dana 
Alokasi Umum dengan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya 
variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal.  
Keyword: APBD, Teori Keagenan, PDRB  
 
 
 
 
02312111 / DUWI YULIYANTO 
PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 
DAN DANA PERIMBANGAN YANG PROPORSIONAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
TEMANGGUNG), 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengoptimalkan 
pendapatan asli daerah (PAD)-nya serta mengetahui sejauh mana formula perhitungan dana alokasi umum (DAU) yang 
ditetapkan oleh pemerintah dalam PP No.55 Tahun 2005 telah memenuhi aspirasi daerah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan wawancara dengan mencari data dan fakta yang dikumpulkan 
secara empiric dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Data yang diperoleh, setelah diolah merupakan bahan 
untuk melakukan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam 
mengoptimalkan PAD-nya adalah dengan dua cara yaitu : a) Intensifikasi, yaitu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara 
meningkatkan dari yang sudah ada. Diintensifkan dalam artian operasional pemungutan dan pengawasannya untuk 
menekan kebocoran. Selain itu, upaya meningkatkan kualitas perusda juga dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja 
perusda secara keseluruhan; b) Ekstensifikasi, yaitu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara mencari dan 
mengembangkan sumber pendapatan baru. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung setuju dengan formula 
perhitungan DAU yang ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 2005. 
Kata kunci : peran Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum. 
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04312176 / NURMAYANTI 
PERILAKU OPORTUNISTIK LEGESTIF DAN EKSEKUTIF DALAM PENGANGGARAN DAERAH DI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Johan Arifin, Drs. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan perilaku antara eksekutif dan legislatif dalam penganggaran daerah dan 
kebijakannya. Penelitian dilakukan pada pegawai kantor BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan anggota DPRD 
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi DIY yang diperoleh dengan cara purposive sampling. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Uji T dan Anova (Analysis of Variance). Dari hasil penelitian yang dilakukan 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan hasil uji beda menggunakan uji t yang kemudian dilanjutkan 
dengan uji Anova, maka diketahui terdapat perbedaan antara perilaku oportunistik legislatif dengan perilaku oportunistik 
eksekutif dalam penganggaran daerah. Perbedaan tersebut signifikan, terbukti dari hasil uji t dan uji ANOVA, semuanya 
mendapatkan nilai p value < _ (hipotesis 1 terbukti). 
Penyebab perbedaan itu ditinjau dari segi teori keagenan, karena adanya asimetri informasi di antara eksekutif dan 
legislatif. Eksekutif mempunyai banyak lembaga yang membantunya serta kedudukannya sebagai pelaksana program, 
menyebabkannya mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan dengan legislatif. Sedangkan legislatif mempunyai 
kekuasaan untuk menerima atau menolak RAPBD. Karena kelebihan yang dimiliki masing-masing badan itu berbeda, 
maka perilaku oportunistik yang ditunjukkan juga berbeda. Kedua, berdasarkan hasil uji beda menggunakan uji t dan uji 
Anova, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara perilaku oportunistik legislatif dengan perilaku oportunistik 
eksekutif dalam kebijakan penganggaran daerah. Terbukti dari hasil uji t dan uji ANOVA, semuanya mendapatkan nilai p 
value < _ (hipotesis 2 terbukti). Hal ini terlihat dari strategi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan masing-
masing, yaitu DPRD cenderung untuk memperbesar belanja publik (dahulu disebut belanja rutin), sedangkan eksekutif 
cenderung membesarkan belanja pembangunan. 
 
 
 
04312332 / SRI SUJATI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG)., 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
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 Pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Magelang) “. 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. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tentang pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Hal ini ditunjukkan dengan signifikan P value dari T 
hitung < α (0,05) yaitu 0,000 < 0,05 atau T hitung > T tabel yaitu 137,035 >1,9850, T hitung = 137,035 > T tabel = 
1,9850, adanya pengaruh yang signifikan antara persepsi terhadap petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Hal ini ditunjukkan dengan signifikan P value dari T hitung < α (0,05) yaitu 
0,000 < 0,05 atau T hitung > T tabel yaitu 101,623 > 1,9850, dan adanya pengaruh yang signifikan antara kriteria wajib 
pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Hal ini ditunjukkan dengan 
signifikan P value dari T hitung < α (0,05) yaitu 0,000 < 0,05 atau T hitung > T tabel yaitu 161,534 > 1,9850. 
Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Persepsi Terhadap Petugas Pajak, Kriteria Wajib Pajak Patuh, KPP 
Pratama Magelang 
 
 
 
04312361 / WULANDARI SIESKAWATI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA KANTOR 
PELAYANAN PAJAK KOTA JAMBI)., 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Variabel yang diteliti adalah variable bebas yang meliputi pengetahuan wajib pajak, presepsi terhada p petugas pajak dan 
presepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh dan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, petugas pajak, dan kriteria pajak terhadap kepatuhan pajak 
Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Jambi. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tentang pajak terhadap terhadap kepatuhan 
wajib pajak di Kantor Pelayan an Pajak Kota Jambi. Hal ini ditunjukan dengan probabilitas sebesar 0,043 yang artinya P 
value < (0,05) yaitu 0,043 <0,05, adanya pengaruh yang signifikan antara persepsi terhadap petugas pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Ko ta Jambi. Hal ini ditunjukan dengan probabilitas sebesar 0,017 yang 
artinya P value < (0,05) yaitu 0,017 < 0,05, dan adanya pengaruh yang signifikan antara kriteria wajib pajak patuh 
terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Jambi. Hal ini ditunjukan dengan probabilitas sebesar 
0,000 yang artinya P value dari < (0,05) yaitu 0,000 < 0,05. 
Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Presepsi Terhadap Petugas Pajak, Preseps Terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh. 
 
 
04312073 / KUNTO RIADHA  
ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP 
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PULAU KALIMANTAN , 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Sampel 
yang igunakan adalah relisasi anggaran dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Kalimantan. Alat analisis 
yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan 
DAU baik secara terpisah maupun serentak dan baik dengan lag ataupun tanpa lag mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap belanja daerah. Dalam penelitian ini tingkat ketergantungan Belanja Daerah lebih dominan terhadap PAD 
daripada DAU. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi flypaper effect.  
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah (BD), dan Flypaper effect  
 
 
 
 
01312386 / MAYASARI SAPUTRI. R 
ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH 
PADA KABUPATEN /KOTA DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD), selanjutnya dianalisis terjadi atau tidak terjadinya flypaper effect, serta 
apakah flypaper effect terjadi didaerah PADnya kaya atau terjadi didaerah yang PADnya miskin. 
Sampel yang digunakan adalah realisasi anggaran dan belanja pemerintah daerah Wilayah Indonesia Bagian Timur. Alat 
yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah maupun 
serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Dan jika dilihat secara mendalam, tingkat 
ketergantungan belanja daerah lebih dominan terhadap DAU daripada PAD, baik menggunakan lag maupun tidak. Hal ini 
menunjukkan ditemukan adanya flypaper effect. 
Selanjutnya flypaper effect ternyata tidak hanya terjadi didaerah yang kaya PADnya tetapi juga terjadi didaerah yang 
miskin PADnya. 
Kata kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD), dan Flypaper effect. 
 
 
 
 
 
04312275 / REZINA INASWUKI 
ANALISIS PENGARUH SIKAP-PERILAKU TAX PROFESIONAL TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK 
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK(STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR.., 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Analisis pengaruh sikap-perilaku tax professional terhadap ketidadkpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
pajak. 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 dengan menyebarkan kuesioner. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah tax professionals sebagai 
bagian dari wajib pajak badan dimana harus bekerja sebagai tax professional di perusahaan manufaktur yang lebih dari 1 
tahun. Data tersebut di analysis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Amos version 16.  
Penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh dalam : (1) Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap 
niat tax professional untuk berperilaku tidak patuh; (2) Norma subyektif berpengaruh terhadap niat tax professional 
untuk  
berperilaku tidak patuh; (3) Kewajiban moral berpengaruh terhadap niat tax  professional untuk berperilaku tidak patuh; 
(4) Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat tax professional untuk berperilaku tidak patuh; 
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(5) Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap ketidakpatuhan pajak badan; (6) 
Niat tax professional untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan; (7) Persepsi 
tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan; (8) Persepsi tentang fasilitas 
perusahaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan; (9) Persepsi tentang iklim keorganisasian berpengaruh 
terhadap ketidakpatuhan pajak badan.  
Kata Kunci : Sikap terhadap ketidakpatuhan, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan, 
niat tax professional, persepsi tentsng kondisi keuangan perusahaan, persepsi tentang fasilitas perusahaan, persepsi 
tentang iklim keorganisasian.  
 
 
 
00312458 / ANITA WIDYASTUTI 
ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA MUTU PADA PT PABRIK CAMBRICS PRIMISSIMA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312126 / DITA JULISTI 
ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM: SUATU 
STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Reformasi perpajakan pada tahun 1983 mengantarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia dari official assessment 
system menjadi self assessment system. 
Hal ini membuat sebuah keinginan untuk mengetahui pelaksanaan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak 
Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan persentase. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data 
primer yaitu dengan menggunakan kuisioner dan wawancara langsung kepada Wajib Pajak. Secara keseluruhan, 
pelaksanaan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta menurut persepsi Wajib Pajak Badan telah 
terlaksana dengan baik. Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pendaftaran diri untuk mendapatkan 
NPWP, fungsi menghitung, dan melaporkan pajak terutangnya telah berjalan dengan baik. Tetapi, fungsi membayar 
belum terlaksana dengan baik. Sedangkan dari sisi fiskus, fungsi pengawasan dan pelayanan telah berjalan dengan baik, 
hanya fungsi penyuluhan saja yang kurang berjalan dengan baik. Wajib Pajak juga menilai bahwa aspek pendidikan 
mempunyai pengaruh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 
 
 
 
04312464 / ELFIRA HAKIM 
ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN  SELF ASSESSMENT SYSTEM 
(SUATU STUDI DI DENPASAR-BALI)., 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Pajak merupakan permasalahan yang sangat penting bagi Indonesia. 
Karena sebagian besar pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara berasal dari pajak. 
Karena melihat sekarang kontribusi pajak untuk Negara tidak memuaskan, maka perlu diperhatikan mengenai system 
pemungutan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan sistem pemungutan 
yang yang berlaku. Seiring perkembangan reformasi perpajakan, dimana sistem pemungutan pajak yang dianut sekarang 
di Indonesia adalah Self Assessment System. Melihat hal ini, muncul harapan penelitian mengenai pelaksanaan Self 
Assessment System di wilayah Denpasar Bali. 
Dengan menggunakan data primer yang berasal dari Kantor Pajak dan data sekunder dari wajib pajak orang pribadi yang 
bersangkutan melalui kuisioner, data diperoleh yang dianalisis dengan metode deskriptif dengan persentase. Dimana 
wajib pajak di Daerah Denpasar telah melaksanakan fungsi menghitung, membayar, dan melapor dengan baik. Begitu 
pula dengan tugas fiskus dalam mengawasi pelaksanaan perpajakan. Hanya saja untuk fungsi pelayanan dan penyuluhan 
masih perlu ditingkatkan. Sehingga pelaksanaan Self Assessment System di wilayah Denpasar sudah berjalan dengan 
baik walaupun ada beberapa yang perlu ditingkatkan. 
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04312114 / MEUTIA FATCHANIE 
ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK PARKIR DI KABUPATEN SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek Pajak Parkir sebagai dasar pertimbangan 
layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Sleman, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Parkir 
sebenarnya di Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Parkir di 
Kabupaten Sleman serta mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh 
Badan Pengelola Kekayaan Dan Keuangan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman selama ini. 
Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman masih dibawah potensi sebenarnya. Praktek 
pemungutan yang dilakukan oleh BPKKD Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien, sedangkan tingkat efektivitasnya 
masih berfluktuatif atau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. 
 
 
 
04312228 / SYAHRIL QUDUS IBNU AHMAD 
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS HASIL PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN 
SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik obyek Pajak Hotel sebagai dasar pertimbangan 
layak atau tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Sleman, mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel 
sebenarnya di Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Hotel di 
Kabupaten Sleman serta mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas praktik pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh 
Badan Pengelola Kekayaan Dan Keuangan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman selama ini.  
Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman tidak terlalu signifikan sekali, hanya saja 
potensi yang bias dihasilkan masih bias diambil. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh BPKKD Sleman sangat efisien, 
sedangkan tingkat efektivitasnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.  
 
 
 
01312339 / ANGGIALALITA TRI WARDANI 
ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN SAHAM BONUS (EVENT 
STUDY PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAGANG YANG TERDAFTAR DI BEJ), 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi berjudul Analisis Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Saham Bonus (Event Study 
Pada Perusahaan-Perusahaan Dagang yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pola volume perdagangan saham disekitar hari pengumuman saham bonus, apakah ada perbedaan antara pola volume 
perdagangan saham sebelum pengumuman saham bonus dan pola volume perdagangan saham setelah pengumuman 
saham bonus. Dilatar belakangi oleh kesadaran dari pentingnya suatu informasi dalam perusahaan yang merupakan 
kebutuhan mendasar bagi para investor dalam pengambilan keputusan. Pokok investigasi pada tulisan ini berkaitan 
dengan pengumuman atas terjadinya distribusi saham dengan menggunakan saham bonus. Sampel dalam penelitian ini 
adalah perusahaan-perusahaan dagang yang telah melakukan aksi pembagian saham bonus dari periode 1991-2000 di 
BEJ.  
Hasil perhitungan dalam penelitian ini dianalisis secara statistik menggunakan uji t-test: paired two sample for means. 
Setelah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan pola volume perdagangan saham sebelum 
adanya pengumuman saham bonus dengan pola volume perdagangan saham setelah adanya pengumuman saham bonus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham 
sebelum pengumuman dan setelah pengumuman saham bonus. Hal ini berarti pengumuman saham bonus tidak memiliki 
kandungan informasi bagi investor sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Namun jika dilihat dari 
besarnya rata-rata volume perdagangan saham setelah pengumuman saham bonus yang menunjukkan adanya 
peningkatan jumlah, hal ini menunjukkan bahwa para investor menerima secara positif pengumuman saham bonus. 
Namun, sinyal positif tersebut tidak cukup kuat merubah keadaan pasar untuk bereaksi lebih dari keadaan normal.  
Kata kunci : saham bonus, volume perdagangan saham, uji t-test: paired two sample for means.  
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00312190 / WIDYA PARMAWATY 
EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH PADA KABUPATEN 
SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sleman sebelum 
menjalankan kebijakan otonomi daerah dan sesudah menjalankan kebijakan otonomi daerah. Dalam hal ini suatu daerah 
dituntut kemandiriannya dengan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. 
Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 
(BPKKD) Kabupaten Sleman. Subyek yang diambil dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Sleman periode sebelum otonomi daerah sampai dengan periode setelah otonomi daerah, yaitu tahun 
2000 sampai dengan tahun 2005. Pada penelitian ini alat analisis menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mampu untuk menjalankan kebijakan 
otonomi daerah, dengan mulai berusaha unutk mengurangi ketergantungannya pada Pemerintah Pusat dan berusaha 
untuk mandiri 
 
 
 
02312286 / DEVIE ELFANDARY 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS BELAJAR MAHASISWA AKUNTANSI STUDI PADA 
JURUSAN AKUNTANSI FE-UII, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar mahasiswa akuntansi di 
FE-UII, mengetahui perbedaan faktor-faktor belajar antara mahasiswa akuntansi program diploma (D3) dengan 
mahasiswa akuntansi program strata 1 (S1) terhadap efektivitas belajarnya serta mengetahui sumber informasi utama 
kendala-kendala bagi mahasiswa akuntansi yang mempengaruhi efektivitas belajarnya. Efektivitas belajar mahasiswa 
dalam penelitian ini diproksikan ke dalam motivasi keberhasilan, kreativitas mahasiswa serta persepsi mahasiswa tentang 
kemampuan dosen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pemilihan sampel dilakukan dengan stratified random sampling (pemilihan 
sampel yang dilakukan berdasarkan tingkatan), dengan teknik pengambilan sampel dengan cara simple random sampling 
(pengambilan sampel secara acak sederhana) dari setiap kelompok sampel yang berjumlah 100 responden. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner yang disebar secara langsung dan disertai surat pengantar 
untuk memberikan penjelasan tentang tujuan penelitian hanya untuk kepentingan ilmiah. Model analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptive yaitu menggambarkan profil responden berdasarkan karakteristik 
responden dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar mahasiswa akuntansi serta analisis statistik yaitu Uji 
One Sample t Test, dan Uji Independent t Test yaitu membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
akuntansi program diploma (D3) dengan mahasiswa akuntansi program strata 1 (S1) terhadap efektivitas belajarnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi positif signifikan 
terhadap efektivitas belajar. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata faktor-faktor yang mempengaruhi secara keseluruhan 
diatas nilai ratarata ideal (3) Artinya mahasiswa akuntansi telah memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi yang 
tinggi terhadap efektivitas belajar yang terdiri dari motivasi keberhasilan, efektivitas mahasiswa serta persepsi 
mahasiswa tentang kemampuan dosen. Hasil yang lain juga menunjukkan adanya perbedaan faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas belajar mahasiswa program diploma (D3) dengan mahasiswa program strata 1 (S1) tentang 
motivasi keberhasilan, dimana mahasiswa program strata 1 (S1) telah memiliki motivasi lebih tinggi dibandingkan dengan 
mahasiswa program diploma (D3). Namun pada variabel kreativitas mahasiswa tidak menunjukkan perbedaan yang 
signifikan. Sedangkan persepsi mahasiswa tentang kemampuan dosen yang paling besar pengaruhnya terhadap 
mahasiswa akuntansi terhadap efektivitas belajarnya. 
 
 
 
04312093 / BAYU QORI ANDHIKA H 
PENAGRUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP 
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
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 pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi 
Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2002 
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sampai dengan tahun 2006. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi nilai pertumbuhan ekonomi yang di proksi 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 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. Uji F dimaksidkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 
secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan 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 R-square) dengan 
nilai adjusted R-square 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 
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 yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ke 3  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 PDRB, PAD, dan DAU secara simultan mempengaruhi belanja modal. Pengujian 
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 
 
 
 
 
02312061 / ZUHDI AMINI AUNILLAH 
PENERAPAN ANALISIS CAMEL UNTUK MENGEVALUASI KESEHATAN BANK SYARIAH (STUDI PADA BANK 
SYARIAH MANDIRI CABANG UTAMA YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini meneliti dan menganalisis laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode CAMEL. 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri sebagai mono banking 
system apabila dianalisis dengan menggunakan metode CAMEL ?, dan aspek paling dominant dari metode tersebut dilihat 
dari tingkat aktivitas tertinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode CAMEL yang umum 
digunakan pada bank konvensional dapat diterapkan pada bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi. 
Data yang digunakan adalah data khusus berupa laporan keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2005 dan 2006. Hasil dari 
penelitian ini didapatkan bahwa metode CAMEL dapat diterapkan pada bank umum syariah. Dari perhitungan CAMEL yang 
meliputi aspek Capital, Assets, Management, Earning ability, dan Liquidity, diketahui bahwa kesehatan BSM pada tahun 
2005 masuk dalam kategori SEHAT dengan nilai bersih rasio sebesar 81,12  dan tahun 2006 masuk dalam kategori 
CUKUP SEHAT dengan nilai bersih rasio sebesar 78,73. Aspek yang paling menentukan dan mendominasi adalah aspek 
Capital (Permodalan) dengan angka rasio CAR untuk tahun 2005 dan 2006 berturut-turut sebesar 10,11% dan 8,75% 
yang berada diatas nilai CAR minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 8% dan nilai bersih rasionya adalah 25 
untuk tahun 2005 dan 22,125 untuk tahun 2006. 
Kata Kunci : Capital (Permodalan), Assets (KAP dan PPAP), Management, Earning Ability (ROA dan BOPO), Liquidity (Net 
Call Money to Current Assets dan LDR) 
 
 
 
 
04312444 / DONI SUTANTO 
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI 
PADA KABUPATEN/KOTA DI BALI DAN NUSA TENGGARA TIMUR), 18 November 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) 
dan pendapatan asli daerah (PAD). Sampel yang digunakan adalah relisasi anggaran dan belanja pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PE dan PAD. Jika dilihat 
lebih mendalam, tingkat ketergantungan belanja modal lebih dominan terhadap PAD. Pada analisis terlihat bahwa 
pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat kecil pada belanja modal. 
Kata kunci : Belanja Modal (BM), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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04312294 / MUHAMMAD FACHRUR ROZIE 
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PAJAK SERTA 
RETRIBUSI DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN), 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) 
dan pendapatan pajak dan retribusi daerah (PR). Sampel yang digunakan adalah relisasi anggaran dan belanja 
pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Kalimantan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PE dan PR. 
Jika dilihat lebih mendalam, tingkat ketergantungan belanja modal lebih dominan terhadap PR. Pada analisis terlihat 
bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat kecil pada belanja modal. 
 
 
 
97312064 / JUDHO PRALISTYO 
PENGARUH EPS, ROA, NPM, DAN DER TERHADAP RETURN SAHAM, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312092 / RIKA SARI ANGGRAENI 
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, INFORMATION ASYMETRY DAN BUDGET EMPHASIS TERHADAP SLACK 
ANGGARAN, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Partisipasi anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Utomo (2006) yang 
menyatakan bahwa informasi asimetris mendorong bawahan membuat senjangan anggaran, sehingga dapat dikatakan 
bahwa informasi asimetris merupakan pemicu (antecedent) senjangan anggaran. Faktor lain yang diduga mempengaruhi 
slack anggaran adalah budget emphasis atau penekanan anggaran. Peneliti terinspirasi untuk meneliti hubungan antara 
partisipasi anggaran, informasi asimetris, dan budget emphasis sehingga keberadaan senjangan anggaran dapat dideteksi 
lebih awal. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggran, information asymmetry, dan budget 
emphasis sebagai variabel independen, dan slack anggaran sebagai variabel dependen. Slack anggaran diukur 
mengunakan analisis regresi berganda, yang sebelumnya data diuji mengunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji 
asumsi klasik. Sampel  dalam penelitian ini adalah perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero)  cabang Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa partisipasi 
anggaran dan budget emphasis memiliki pengaruh terhadap slack anggaran. sementara informasi asimetris tidak memiliki 
pengaruh terhadap slack anggaran. 
Kata kunci: partisipasi anggaran, information assymetry, budget emphasis dan slack anggaran. 
 
 
 
03312289 / KUSWARJANTI PERWITASARI 
PERAN DAN ORIENTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN 
ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM YANG PROPOSIONAL (STUDI KASUS PADA  BADAN PENGELOLA 
KEUANGAN DAN KELAYAKAN DAERAH PERIODE TAHUN 2001-2005), 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
03312229 / ASTRI RIZKI AMALIA 
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP LINGKUNGAN KERJA AKUNTAN PUBLIK, 2008 
Pembimbing: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi terhadap lingkungan kerja akuntan publik, 
mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa yunior dengan mahasiswa senior terhadap lingkungan kerja akuntan 
publik di Indonesia serta mengetahui sumber informasi utama bagi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja 
akuntan publik di Indonesia. Lingkungan kerja akuntan publik dalam penelitian ini diproksikan ke dalam Tugas dan 
tanggung jawab kerja, promosi dan pelatihan serta masalah-masalah pribadi Akuntan publik. Populasi yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 
Pemilihan sampel dilakukan dengan stratified random sampling (pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan 
tingkatan), dengan teknik pengambilan sampel dengan cara simple random sampling (pengambilan sampel secara acak 
sederhana) dari setiap kelompok sampel yang berjumlah 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode melalui kuesioner yang disebar secara langsung dan disertai surat pengantar untuk memberikan 
penjelasan tentang tujuan penelitian hanya untuk kepentingan ilmiah. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptive yaitu menggambarkan profil responden berdasarkan karakteristik responden dan persepsi 
terhadap lingkungan kerja Akuntan publik serta analisis statistik yaitu Uji One Sampel t Test, dan Uji Independent t Test 
yaitu membandingkan persepsi mahasiwa akuntansi senior (angkatan 2003 – 2004) dengan mahasiswa yunior (angkatan 
2005 -2006) terhadap pemahamannya pada lingkungan kerja Akuntan Publik..  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasiswa akuntansi memiliki persepsi positif signifikan terhadap lingkungan kerja 
Akuntan Publik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persepsi mahasiswa secara keseluruhan diatas nilai rata-rata ideal 
(3) Artinya mahasiswa akuntansi telah memberikan persepsi yang tinggi terhadap lingkungan kerja Kantor Akuntan Publik 
yang terdiri dari tugas-tugas dan tanggung jawab kerja, promosi, pelatihan dan supervisi serta masalah-masalah pribadi. 
Hasil yang lain juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara mahasiswa yang senior dengan mahasiswa yunior 
tentang tugas-tugas dan tanggung jawab kerja Akuntan Publik, dimana mahasiswa senior telah memiliki persepsi yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yunior. Namun pada variabel promosi, pelatihan dan supervisi dan masalah-
masalah pribadi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan sumber-sumber informasi yang paling besar 
pengaruhnya terhadap mahasiswa akuntansi tentang lingkungan kerja Akuntan Publik adalah Dosen, dan buku kuliah. 
Sedangkan sumber informasi yang paling rendah adalah keluarga mahasiswa.  
 
 
 
04312146 / ARUM BRAHMANTI 
A COMPARISON OF EARNINGS AND CASH FLOW VALUE RELEVANCE (A CORPORATE LIFE CYCLE 
EXAMINATION IN MANUFACTURING COMPANY LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE), 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
This research aims to identify the value-relevance of earnings and cash flows toward the stock price of a company in a 
certain life cycle stage. The sample was taken from the manufacturing company listed in Indonesian Stock Exchange in 
2004-2006. This research is expected to provide information which variable can best explain the company’s stock price – 
earnings or cash flows. The result is also expected to give a contribution to the financial statement user in making 
decision. 
The life cycle stages used in this research are: start-up, growth, mature and decline. But since the start-up and growth 
stage have similar characteristics, the hypothesis formulation and the test of those two stages are combined become the 
early life cycle. This research confirms that in the early life cycles, the cash flows information explains better than 
earnings. This findings support the alternative hypothesis and also consistent with the findings by Black (1998). 
The alternative hypotheses for the other two life cycle stage are not supported by the research findings. The hypothesis 
says that earnings have the more value-relevant in the mature stage while cash flows have the more valuerelevant in the 
decline stage. Both hypotheses are not supported in this research. 
The researcher claims that this is because of the small number of samples used. 
The number of the sample and the method of classifying the firms into life cycle increase the probability of misclassify 
firms. This misclassification is the reason suggested by the researcher as the cause of unsupported hypotheses. 
Key words: value-relevance, cash flows, earnings 
 
 
 
 
04312059 / DINI ENDAH LESTARI 
ANALISIS HUBUNGAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS INFORMASI LABA, 
2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme Corporate Governance, antara lain Kepemilikan Institusional, 
Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap indikasi 
kualitas informasi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel data 55 perusahaan 
non keuangan dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang mengeluarkan laporan keuangan pada 
periode 2002 – 2006. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan leverage. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan model GLS. Hasil pengujian menunjukkan 
dari kelima hipotesis yang ada, semua hipotesis tersebut dapat didukung. 
Key: Corporate Governance Mechanism, Earnings Quality. 
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04312458 / SINTA KURNIA OKTRIANI 
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA (INCOME 
SMOOTHING) YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
JAKARTA (2003-2005), 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Laba merupakan salah satu informasi dalam laporan keuangan yang sering digunakan dalam laporan keuangan sebagai 
dasar kompensasi manajemen dan merupakan sumber informasi penting untuk melakukan praktik perataan laba. Laba 
juga merupakan hal yang selalu menjadi pusat perhatian investor apabila mereka berniat untuk berinvestasi pada suatu 
perusahaan. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi manipulasi oleh suatu perusahaan atau yang lebih dikenal dengan 
perataan laba. Perataan laba (income smoothing) adalah cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi 
fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai target yang diinginkan baik secara artificial melalui metode akuntansi, maupun 
secara riil melalui transaksi. Dalam mengurangi fluktuasi laba dipertimbangkan tingkat pertumbuhan normal. Praktik 
perataan laba merupakan usaha untuk memperkecil jumlah laba yang dilaporkan jika laba aktual lebih besar dari laba 
normal, dan untuk memperbesar laba yang dilaporkan jika laba kecil dari laba normal. 
Penelitian ini dibuat untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba yaitu total asset, net profit 
margin, leverage, return on asset. Pemisahaan antara perusahaan yang melakukan perataan laba dan tidak melakukan 
perataan laba menggunakan indeks Eckel terhadap laba untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Sampel 
penelitian berjumlah 72 perusahaan. Pengamatan ini dilakukan selama tiga tahun, yaitu 2003, 2004, 2005. 
Analisis Statistik yang digunakan terdiri dari (1) Pengujian Univariate, untuk mengetahui signifikan tidaknya perbedaan 
antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba, dalam hal ini menggunakn t-Test jika data tidak berdistribusi 
normal. (2) Pengujian Multivariate dengan menggunakan logistic regression untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 
Dari hasil perhitungan indeks Eckel menujukkan bahwa 30 perusahaan yang melakukan perataan laba, dan 42 
perusahaan tidak melakukan perataan laba. Sedangkan dari hasil analisis regresi logistik secara parsial yang berpengaruh 
pada praktik perataan laba hanya total asset dan return on asset sedangkan untuk variabel leverage dan net profit 
margin tidak berpengaruh pada praktik perataan laba. Dari pengujian secara serentak terhadap keempat variabel 
independen yang diduga dapat berpengaruh pada praktik perataan laba ternyata ukuran perusahaan (total asset), net 
profit margin, leverage, dan return on asset terbukti berpengaruh pada praktik perataan laba. Dengan demikian dapat 
ditarik kesimpulan pada saat pengujian serentak dari penelitian ini adalah bahwa ukuran perusahaan (total asset), 
netprofit margin, leverage, dan, return on asset erbukti dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik 
perataan laba tersebut. 
 
 
04312221 / DWI PUTRI DESIYANTI 
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN PERATAAN LABA YANG 
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Laba merupakan hal yang selalu menjadi pusat perhatian investor apabila mereka berniat untuk berinvestasi pada satu 
perusahaan. Hal itu menyebabkan seringnya terjadi manipulasi laba oleh suatu perusahaan atau yang lebih dikenal 
dengan perataan laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah factor ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage operasi, net profit margin 
dan operating profit margin berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. 
Adapun sample dalam penelitian ini merupakan peusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Jumlah sampel 68 
perusahaan dengan rentang waktu periode laporan keuangan selama 4 tahun yaitu tahun 2003,2004,2005,2006. 
Berdasarkan perhitungan indeks eckel 61,7% dari jumlah sampel perusahaan tersebut diindikasikan melakukan praktik 
perataan laba. Setelah dilakukan pengujian analisis dekriminan menghasilkan kesimpulan bahwa leverage operasi dan 
operating profit margin mempengaruhi praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, 
sedangkan factor ukuran perusahaan, profitabilitas, dan net profit margin tidak terbukti mempengaruhi praktik perataan 
laba. 
 
 
04312030 / PARAMITA RIKA SARI 
HUBUNGAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN MELALUI GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Hubungan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Good Corporate Governance Sebagai 
Variabel Intervening” yang bertujuan untuk mengetahui hubungan Komite Audit, Manajemen laba sebagai proksi GCG 
terhadap Kinerja keuangan perusahaan di BEJ. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM). Penelitian ini 
mengambil sampel dari 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selama tahun 2005-2006. Metode pengambilan 
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sampel dengan cara purposive random sampling. Sampel yang diambil telah memenuhi syarat minimum pengujian 
dengan menggunakan AMOS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba dengan hasil koefisien regresi sebesar -0,067 dan kinerja keuangan dengan koefisien regresi 0,075, manajemen laba 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan koefisien regresi 0,313 dan Corporate Governance bukan merupakan 
variabel intervening.  
Kata kunci: Corporate governance, manajemen laba, komite audit, kinerja keuangan  
 
 
04312202 / OKTASYLVIANA HARNENDA 
MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN (STUDI PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA), 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh mekanisme Corporate Governance, antara lain Kepemilikan 
Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit. 
Pada penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pengaruh konsekuensi dari Manajemen Laba pada Kinerja Keuangan 
Perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel data dari 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta yang mengeluarkan laporan keuangan pada periode 2002 – 2006. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi 
Berganda dan Regresi Sederhana.  
Hasil dari penelitian ini membuktikan (1)kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba (2) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba (3) proporsi dewan 
komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba (4) ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba (5) komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba (6) hasil uji bersama antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris 
independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba (7) 
manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  
Key Word : Corporate Governance, Earnings Management, Financial Performance  
 
 
 
 
04312069 / RUDI ISNANTA 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN 
KINERJA KEUANGAN, 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Corporate Governance Dan  Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba Dan 
Kinerja Keuangan” yang bertujuan untuk menguji pengaruh dan dampak dari variabel-variabel di atas.  Penelitian ini 
menggunakan variabel Corporate Governance (meliputi kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, dan komite 
audit), Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan. Sampel yang digunakan adalah seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk dalam jenis perusahaan perdagangan, distribusi 
dan transportasi dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
program AMOS versi 6.0.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa corporate governance dan struktur kepemilikan tidak terbukti berpengaruh secara 
positif terhadap manajemen laba, namun terbukti berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan 
manajemen laba juga tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan.  
Kata kunci: (Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan) 
 
 
 
 
 
04312199 / SHIERLY 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DENGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAN RETURN SAHAM, 
2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
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04312231 / DIAN APRILIANTI 
PENGARUH CURRENT RATIO, SUKU BUNGA BANK DAN INFLASI TERHADAP UNDERPRICING PADA 
PENAWARAN SAHAM PERDANA DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Underpricing adalah selisih harga pada saat penawaran perdana dengan harga pada saat penutupan dalam pasar 
sekunder hari pertama. Fenomena underpricing ini terjadi pada saat perusahaan melakukan penawaran perdana (IPO) 
untuk memperoleh sumber pendanaan baru. Underpricing dipengaruhi oleh banyak hal. Dalam penelitian ini, mencoba 
untuk menganalisis apakah variabel bebas ratarata kurs, skala perusahaan, ROE, jenis industri, reputasi underwriter, 
current ratio, suku bunga bank dan inflasi dapat mempengaruhi tingkat underpricing yang terjadi. 
Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2002-2006 yang masuk dalam kriteria. 
Hasil data yang diperoleh yang masuk dalam sampel adalah sebanyak 46 perusahaan. Data tersebut dioleh menggunakan 
analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini dilakukan 2 uji yaitu Uji F dan Uji T. 
Hasil penelitian ini adalah, variabel-variabel bebas tersebut mempengaruhi underpricing secara bersama-sama. Hal 
tersebut dibuktikan dengan nilai sig. F yang kurang dari α. Adjusted R-squared dalam pengujian ini adalah sebesar 
35,9%. Dari 8 variabel yang diuji untuk melihat pengaruh variabel bebas tersebut terhadap underpricing secara individu, 
hanya 2 variabel yang terbukti mempengaruhi underpricing secara individu, yaitu variabel rata-rata kurs dan suku 
bungan bank. 
Kata Kunci: IPO, Underpricing, Kurs, Skala Perusahaan, ROE, Jenis Industri, Reputasi Underwriter, Current Ratio, Suku 
Bungan Bank, Inflasi. 
 
 
 
 
 
04312219 / DESY AWITASARI 
PENGARUH KEUNGGULAN DAN KETERBATASAN PERUSAHAAN TERHADAP SET KESEMPATAN INVESTASI 
(IOS) (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA), 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kesempatan pertumbuhan perusahaan dengan kombinasi 
keunggulan dan keterbatasan perusahaan terhadap Investment Opportunity Set (IOS). Pada penelitian ini menggunakan 
empat variabel keunggulan perusahaan yaitu reputasi perusahaan, jenis perusahaan multinasional, size, dan 
profitabilitas. Serta menggunakan dua variabel keterbatasan perusahaan yaitu leverage dan risiko sistematis. Sedangkan 
lima variabel asli sebagai indicator atau proksi IOS yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu book to market value of 
assets (MASS), market to book value of equity (MVEQ), earning to price ratio (PER), tobin’s q (Q), dan ratio of capital 
expenditure to book value of assets (CAPBVA). 
Penelitian ini menggunakan sampel data dari 136 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 
periode laporan keuangan tahun 2005. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 
analisis membuktikan karakteristik keunggulan perusahaan hanya menghasilkan dua variabel yaitu reputasi dan 
profitabilitas (ROA) yang signifikan dan berkorelasi positif dengan set kesempatan investasi (IOS). Karakteristik 
keterbatasan perusahaan menunjukkan bahwa hanya satu variabel yang signifikan yaitu variabel leverage, tapi 
hubungannya positif sehingga tidak konsisten dengan model umum kesempatan pertumbuhan perusahaan. 
 
 
 
04312484 / SRI ARYATI 
PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN, 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN 
Penilaian kinerja pada suatu perusahaan pada dasarnya untuk menerapkan tujuan perusahaan yang utama yaitu untuk  
meningkatkan nilai perusahaan. Laporan keuangan merupakan media yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap perusahaan. Salah satu parameter dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menilai 
kinerja adalah laba. Manajer mengatur laba dengan menaikkan atau menurunkan laba untuk tujuan tertentu dengan 
memanfaatkan pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan 
(disclosure) adalah pemberian data yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan, apabila data tersebut tidak 
bermanfaat maka tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. 
Skripsi ini menjelaskan hubungan antara manajemen laba dan pengungkapan informasi yang merupakan variabel-
variabel independen dengan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Manajemen laba diukur dengan 
menggunakan discretionary accruals sebagai proksi rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen. Variabel 
pengungkapan informasi (disclosure) menggunakan indeks pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dalam laporan 
keuangan suatu perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu peraturan Bapepam (2000)  Variabel 
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dependen kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan Tobins Q sebagai ukuran penilaian pasar. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara manajemen laba dan pengungkapan informasi terhadap 
kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 66 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 
periode tahun 2005 dan 2006. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa earning management tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
perusahaan (Tobin�s Q). Sedangkan variabel disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan 
(Tobin�s Q) pada perusahaan manufaktur di BEJ periode tahun 2005 dan 2006. 
Kata-kata kunci: Manajemen laba, discretionary accrual, disclosure, kinerja perusahaan. 
 
 
 
04312381 / SUBANDIYAH 
PENGARUH MANAJEMEN LABA PADA TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA 
PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BEJ), 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh manajemen laba pada tingkat pengungkapan laporan keuangan dan 
sebaliknya Dalam penelitian ini manajemen laba dan tingkat pengungkapan adalah variabel laten. Variabel laten adalah 
variabel yang tidak terukur secara langsung (unobserved variabel) atau variabel yang dibangun berdasarkan variabel 
terukurnya. Adapun variabel-variabel terukur yang mempengaruhi manajemen laba adalah asimetri informasi (SPREAD), 
kinerja masa kini (Current Industry Relative Performance), kinerja masa depan (Future Industry Relative Performance), 
leverage (DEBT), ukuran perusahaan (SIZE). Variabel-variabel terukur yang mempengaruhi tingkat pengungkapan 
laporan keuangan adalah ukuran perusahaan (SIZE), return kumulatif (RET), dan faktor current ratio (CR). Teknik analisis 
data yang digunakan sehubungan dengan adanya variabel laten dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling 
(SEM) dengan bantuan program AMOS 6. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel terukur pada variabel 
laten dan juga bagaimana pengaruh kedua varibel laten tersebut. Dalam penelitian ini ada sembilan hipotesis yang akan 
di uji. Hipotesis satu hingga sembilan dalam penelitian ini diuji dengan memeriksa apakah apakah koefisien path 
(standardized estimate) yang menghubungkan kedua variabel tersebut signifikan pada taraf signifikansi � = 0,05 (two-
tailed). Jadi t-value (Critical Ratio atau C.R pada AMOS) lebih besar (dalam harga mutlak) dari 1,96 atau p £ 0,05. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan pada manajemen laba, 
Kinerja masa kini berpengaruh signifikan pada manajemen laba, Kinerja masa depan berpengaruh signifikan pada 
manajemen laba, leverage berpengaruh signifikan pada manajemen laba, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 
pada manajemen laba, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada tingkat pengungkapan., Return kumulatif 
berpengaruh signifikan pada tingkat pengungkapan, Current ratio berpengaruh signifikan pada tingkat pengungkapan, 
Manajemen laba berpengaruh signifikan pada tingkat pengungkapan namun sebaliknya, tingkat pengungkapan tidak 
berpengaruh signifikan pada manajemen laba. 
 
 
 
04312118 / DINNA PRIMANIDYAWATI 
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG TERHADAP 
KUALITAS LABA, 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
04312204 / DYAH AYU WIDYANDARI 
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN REPUTASI 
AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI, 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Mekanisme Corporate Governace Terhadap Kualitas Laba dengan Reputasi Auditor Sebagai 
Variabel Pemoderasi Periode 2002-2006” yang bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme corporate governance 
semakin kuat berpengaruh terhadap kualitas laba dengan adanya reputasi auditor sebagai moderasi. Penelitian ini 
mengambil sample seluruh oerusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan metode 
purposive sampling untuk tahun amatan 2002-2006. dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ hanya 50 perusahaan 
yang menjadi sampel dari penelitian ini. Dalam penelitian ini variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan 
dan leverage. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan model GLS. Hasil pengujian 
menunjukan dari keempat hipotesis yang ada, dua diantaranya yang dapat didukung (proporsi dewan komisaris dan 
komite audit), serta hasil yang bertolak belakang dengan hipotesis (kepemilikan institusional). 
Key : CG Mechanism, earning quality, earning management. 
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04312227 / ROSANA 
PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL ARUS KAS METODE LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DALAM 
MEMPREDIKSI ARUS KAS DAN DIVIDEN MASA DEPAN, 2008 
Pembimbing: Kumala Hadi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan keakuratan model komponen arus kas metode langsung dan komponen arus 
kas metode tidak langsung dalam memprediksi arus kas dan deviden masa depan. Adapun variabel yang digunakan oleh 
peneliti yaitu variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independet variable). Variabel terikat (dependent 
variable) terdiri dari arus kas operasi masa depan (t+1) dan deviden masa depan (t+1), sedangkan untuk variabel bebas 
(independent variable) terdiri dari arus kas masuk operasi, arus kas keluar operasi, laba bersih dan akrual. 
Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk pengambilan sampel pada perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Jakarta selama periode 2004-2006, dan diperoleh 37 perusahaan sebagai prediksi arus kas dan 22 perusahaan 
sebagai prediksi deviden. Hasil analisis menunjukan model komponen arus kas metode langsung lebih akurat 
dibandingkan model dengan komponen arus kas metode tidak langsung dalam memprediksi arus kas masa depan 
menunjukkan bahwa kedua prediktor tersebut adalah signifikan pada level 5% sebagai variabel prediktor. Melalui nilai 
koefisien determinasi ditunjukkan bahwa prediktor dengan metode langsung memberikan pengaruh yang lebih besar 
dibandingkan dengan prediktor metode tidak langsung. Begitu juga dengan standar error pada model dengan metode 
langsung lebih kecil dibandingkan dengan model tidak langsung. Hasil ini juga didukung dengan perbandingan MSE yang 
nilainya cukup signifikan pada level 5%. Sedangkan model komponen arus kas metode langsung lebih akurat 
dibandingkan model dengan komponen arus kas metode tidak langsung dalam memprediksi Dividen perusahaan masa 
depan. menunjukkan bahwa kedua prediktor tersebut adalah signifikan pada level 5% sebagai variabel prediktor. 
Melalui nilai koefisien determinasi ditunjukkan bahwa prediktor dengan metode langsung memberikan pengaruh yang 
lebih besar dibandingkan dengan prediktor metode tidak langsung. Begitu juga dengan standar error pada model dengan 
metode langsung lebih kecil dibandingkan dengan model tidak langsung Namun demikian perbandingan secara statistik 
nilai Mean Square Error antara metode langsung dan tidak langsung tidak terbukti secara signifikan.  
Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat menjelaskan temuan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan sebagai 
bahan pertimbangan dan masukan mengenai kemampuan informasi arus kas metode langsung dan tidak langsung dalam 
membuat keputusan ekonomi. Bagi para akademisi temuaan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 
mengembangkan teori atau penelitian lain khususnya manfaat metode pelaporan arus kas. 
 
 
 
04312043 / RIZKI WAHYU PRAMINTA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI DIY DALAM PEMILIHAN 
PROFESI AKUNTAN, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi DIY dalam Pemilihan Profesi 
Akuntan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis karir apa yang paling diminati oleh mahasiswa akuntansi, 
apakah akan memilih sebagai akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan perusahaan ataupun akuntan pendidik. Serta 
untuk mengetahui apakah ada perbedaan pandangan mengenai faktor penghargaan finansial atau gaji, jenjang karier, 
nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja antara mahasiswa yang memilih karir sebagai akuntan 
perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, atau akuntan pendidik.  
Dalam penelitian ini sampel yang digunakan berasal dari populasi mahasiswa akuntansi di delapan Perguruan Tinggi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa akuntansi yang pada saat 
ini telah menempuh 126 sks atau sedang mengambil tugas akhir atau sedang mengambil KKN, sehingga diharapkan 
mahasiswa yang dijadikan responden adalah mahasiswa yang hampir mengakhiri masa kuliahnya dan telah memiliki 
pengetahuan yang memadai untuk menentukan bidang profesi yang akan dijalani nanti.  
Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis deskriptif berdasarkan data responden, setelah itu dilakukan analisis 
kuantitatif. Analisis kuantitatif dimulai dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji hipotesis dengan 
menggunakan Anova atau F-test.  
Data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hanya terdapat satu hipotesa yang ditolak yaitu pada faktor lingkungan 
kerja. Dengan demikian bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian terhadap faktor lingkungan kerja berdasarkan 
pemilihan profesi oleh mahasiswa akuntansi.  
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04312269 / TESTANIA AGUSTIN EKA P 
ANALISIS KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH SETELAH OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN), 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Otonomi daerah yang telah berjalan selama ini membuat setiap daerah berlomba-lomba dalam mensejahterakan 
daerahnya masing-masing, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa daerah belum mampu memenuhi kebutuhan rumah 
tangganya sendiri tanpa bantuan keuangan dari pemerintah pusat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan fiscal pemerintah daerah Kabupaten Sleman. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan ternyata Pemerinytah Daerah Kabupaten Sleman belum mampu memenuhi 
kebutuhan rumah tangga daerahnya sendiri, Hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih 
kecil daripada kontribusi dana perimbangan dimana seharusnya Pendapatan Asli Daerah mempunyai kontribusi lebih 
besar daripada dana perimbangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan optimalisasi 
Pendapatan Asli Daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi agar mampu melaksanakan otonomi daerah 
sebagaimana mestinya. 
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
 
 
 
04312434 / YUDI PISCESTA 
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH (STUDI PADA PROVINSI-PROVINSI 
DI PULAU SUMATERA), 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui derajat desentralisasi fiska l antara pemerintah pusat dan pemerintah 
provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2002-2006 serta untuk mengetahui indeks pelayanan publik per kapita 
pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2002 -2006. 
Penelitian ini merupakan penelitian de skriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat 
analisis yang digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan daerah adalah derajat desentralisasi fiscal antara 
pemerintah pusat dan daerah dan indeks pelayanan publik per kapita. 
Derajat desentralisasi fiskal pemerintah seluruh provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2002-2006 masih rendah. Hal 
ini dapat diketahui dari masih rendahnya derajat desentralisasi fiskal yang ditunjukkan oleh perbandingan antara PAD 
dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) sedangkan derajat desentralisasi fiskal berdasarkan rasio SB/TPD mencapai di 
atas 65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pemerintah provinsi di Pulau Sumatera masih sangat 
tergantung pada sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana 
perimbangan, khususnya bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan juga dana bantuan yang berbentuk sumbangan 
pemerintah. Indeks pelayanan publik per kapita daerah seluruh provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2002 -2006 
memiliki rata-rata 28,52% pada tahun 2002, rata-rata 28,29% pada tahun 2003, rata -rata 37,51% pada tahun 2004, 
rata-rata 37,67% pada tahun 2005, dan rata –rata 37,81% pada tahun 2006. Nilai ini menunjukkan indeks pelayanan 
publik yang telah diberikan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera masih masih sangat buruk. Seharusnya indeks 
pelayanan publik mencapai 100%. Lebih baik lagi jika bisa lebih dari 100%, karena itu berarti pemerintah dapat melayani 
kebutuhan masyarakatnya dengan baik. 
 
 
 
 
04312395 / ANJIR MASRUKHAN ZAKARIA 
ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA BALI, NTT, DAN NTB), 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 
Pendapatan Asli. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Produk Domestik Regional Bruto di seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota di propinsi Bali, 
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Data tersebut berupa realisasi Belanja Daerah (BD), realisasi Belanja 
Modal dan realisasi PAD dari masing-masing pemerintahan kabupaten/kota. Selain itu, data Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) pada harga konstan 2000. Alat yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belanja modal berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah. 
Pengaruh tidak langsung belanja modal terhadap pendapatan asli daerah lewat pertumbuhan ekonomi tidak terbukti. Jadi 
belanja modal hanya mempunyai pengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah tidak berpengaruh tidak langsung 
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lewat pertumbuhan ekonomi. Atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tidak terbukti menjadi variable perantara 
(variable intervening). Jika dilihat lebih dalam, kenapa belanja modal tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
lebih dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebagai variable dependent lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan industri. Pertumbuhan ekonomi hanya dapat dijelaskan oleh belanja modal 
hanya sebesar 1.9%, pengaruh yang lebih besar dijelaskan oleh faktorfaktor yang lain. Oleh karena itu pada penelitian 
selanjutnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimasukkan dalam variable penelitian. 
Sehingga rekomendasi variabel pertumbuhan ekonomi tidak dijadikan variabel perantara namun lebih dijabarkan lagi 
menjadi variabel independentindependent yang lain. 
Kata kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
 
 
 
 
04312321 / SETYA APTIK RAHARSIH 
ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KARYAWAN RUMAH SAKIT DI LIHAT DARI SEGI GENDER (STUDI EMPIRIS 
PADA RUMAH SAKIT HARAPAN IBU DI PURBALINGGA), 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312054 / ACHMAD JULWAN ANDRIAN 
ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang terdiri dari ROE, PER, EPS dan arus kas 
operasi terhadap return saham secara simultan dan parsial. Hipotesis yang diajukan adalah (1) terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara ROE dengan return saham, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara PER 
dengan return saham, (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara EPS dengan return saham, dan (4) 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara arus kas operasi dengan return saham. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam sub kelompok barang konsumsi yang terdaftar di BEJ tahun 2003-2006. 
Metode analisis menggunakan analisis linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kinerja keuangan berpengaruh terhadap return saham pada tingkat 
signifikansi 10% yaitu sebesar 0,059. Secara parsial variabel ROE tidak berpengaruh terhadap return saham dengan nilai 
sig sebesar 0,334. PER mempengaruhi return saham dengan nilai sig sebesar 0,037. EPS mempengaruhi return saham 
dengan nilai sig sebesar 0,035. Arus kas operasi mempengaruhi return saham dengan nilai sig sebesar 0,073. 
Kata kunci: Return on Equity, Price Earning Ratio, Earnings Pershare, arus kas operasi 
 
 
 
04312337 / REYNELDA ANDRIYANI SUYONO 
ANALISIS POTENSI,  EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN KABUPATEN SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek Pajak Hiburan sebagai dasar pertimbangan 
layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Sleman, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hiburan 
sebenarnya di Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Hiburan di 
Kabupaten Sleman serta mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan 
oleh Badan Pengelola Kekayaan Dan Keuangan Daerah (BPK KD) Kabupaten Sleman selama ini. 
Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman masih dibawah potensi sebenarnya. 
Praktek pemungutan yang dilakukan oleh BPKKD Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien. Tingkat efektivitasnya dari 
tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. 
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04312340 / BRAMASTYO PUJI LUSIANTOKO 
ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG., 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek Pajak Hotel sebagai dasar pertimbangan layak 
tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Temanggung, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hotel 
sebenarnya di Kabupaten Temanggung. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Hotel di 
Kabupaten Temanggung serta mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan pajak Hotel yang dilakukan 
oleh DIPENDA kabupaten Temanggung selama ini. 
Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Temanggung masih dibawah potensi yang 
sebenarnya, sedangkan tingkat efisiensi dan efektifitas masih berfluktuatif atau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan 
dan penurunan. 
 
 
 
 
04312036 / RIZKIAWAN PUTRA P 
ANALISIS POTENSI, EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek Pajak Hotel sebagai dasar pertimbangan layak 
tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Sleman, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hotel sebenarnya di 
Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman 
serta mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelola 
Kekayaan Dan Keuangan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman selama ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan 
Pajak Hotel di Kabupaten Sleman masih dibawah potensi sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh BPKKD 
Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien, sedangkan tingkat efektivitasnya masih berfluktuatif atau dari tahun ke 
tahun mengalami kenaikan dan penurunan. 
 
 
 
 
03312330 / ZULKARNAINI 
ANALISIS TINGKAT KINERJA KEUANGAN BUMN SEBELUM DAN SESUDAH PRIVATISASI, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
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00312309 / SIGIT EKO PRAMONO 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BEJ 
TAHUN 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
03312357 / THIA NOVITA RIEZKA 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PROFESI PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para mahasiswa jurusan akuntansi 
dalam memilih profesinya. Profesi manakah yang paling diminati diantara profesi sebagai akuntan publik, akuntan 
perusahaan, akuntan pemerintah, akuntan pendidik ataukah ada kecenderungan untuk memilih profesi non akuntansi 
yang diuji berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu penghargaan finansial, pelatihan profesional, 
pengakuan profesional, gender, prestasi akademik (indeks prestasi), nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan 
pasar kerja dan personalitas. Populasi penelitian ini adalah para mahasiswa jurusan Akuntansi. Sampel dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa akuntansi di Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 150 kuesioner. Dalam 
penelitian ini digunakan sistem tertutup yaitu alternatif jawaban sudah disediakan bagi responden sehingga responden 
tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. 
Hipotesis akan diuji dengan menggunakan ANOVA atau F-test. 
Hasil uji perbedaan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-
nilai sosial, dan pertimbangan pasar kerja berdasarkan pemilihan profesi akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan 
pendidik, akuntan pemerintah dan profesi non akuntansi Hal ini berarti penghargaan finansial, IPK, lingkungan kerja dan 
personalitas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan dalam pemilihan profesi oleh mahasiswa akuntansi. 
Berdasarkan hasil uji perbedaan antara mahasiswa dan mahasiswa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 
karir, menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada faktor pengakuan profesional dan pertimbangan pasar 
kerja, sedangkan untuk faktor penghargaan finansial, pelatihan profesional,IPK, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, dan 
personalitas tidak terdapat perbedaan pandangan. 
Kata kunci : profesi akuntansi 
 
 
 
04312296 / ADHY CAHYO NUGROHO 
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PAJAK DAN 
RETRIBUSI DERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatan Pajak dan Retribusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 
laporan realisasi APBD pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sulawesi yang berupa realisasi belanja modal, realisasi 
laju pertumbuhan PDRB, dan realisasi PAD. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier 
sederhana dan berganda dengan metode time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pajak dan Retribusi, sedangkan pertumbuhan ekonomi 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pajak dan Retribusi. 
Kata kunci: Belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pajak dan Retribusi. 
 
 
 
04312407 / DEPPIANTO ARI NUGROHO 
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI KALIMANTAN, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya penageruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan 
realisasi APBD pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kalimantan yang berupa realisasi belanja modal, realisasi laju 
pertumbuhan PDRB, dan realisasi PAD. Analisis dalam penellitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier 
sederhana dengan metode time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh 
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terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD.  
Kata kunci: Belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah,  
 
 
04312038 / FUAD ARDHIANSYAH 
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA 
KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 
laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Jawa, yang berupa data realisasi belanja modal, 
realisasi PAD, dan penelitian ini juga menggunakan data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linear Sederhana dentgan metode time series. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan PAD, dan 
Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PAD.  
Kata kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Penadapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB).  
 
 
 
03312013 / DANAN PADMOKUSUMO 
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah 
dan pertumbuhan ekonomi. Kinerja pemerintah daerah dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi akan tercermin 
dalam pendapatan asli daerah. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari 
laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diseluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatera yang berupa realisasi belanja modal, dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis yang 
digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Alat analisisnya menggunakan uji asumsi klasik dan regresi 
berganda. 
Pada penelitian yang pertama menunjukkan nilai t sebesar 3,739 dan Sig=0,000<0,05, sehingga menunjukkan bahwa 
belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang kedua menunjukkan nilai t sebesar 
4,943 dan Sig=0,000<0,05, sehingga menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan 
PAD. Pada penelitian yang ketiga dengan hasil nilai t sebesar 5,556 dan Sig=0,000<0,05, sehingga menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PAD. 
 
 
 
04312313 / ANGGUN WAHYU HIDAYAT 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP AKTIVITAS MANAJEMEN 
LABA, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara Corporate Governance dan Asimetri Informasi dengan Aktivitas 
manajemen Laba. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antar satu variabel yang diteliti 
mempunyai hunbungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini ada 5 hipotesis yang akan 
diuji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan uji regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 12. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: variabel corporate governance dan asimetri informasi berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen aktivitas manajeman laba, sedangkan variabel dewan komisaris independen, 
komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan. 
 
 
 
01312035 / M. YOKI ARAFAT 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, Oktober 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Salah satu yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian Indonesia disebabkan oleh karena tidak adanya good corporate 
governance di dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance 
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terhadap return on equity dan Tobin’s q. Penelitian ini juga melibatkan pengaruh variabel kontrol komposisi aktiva, 
kesempatan bertumbuh, dan ukuran perusahaan terhadap return on equity dan Tobin’s q. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang mempunyai 
peringkat terpercaya dalam indeks corporate governance selama tahun 2003 sampai tahun 2007. Data diperoleh dari 
pojok BEJ UII dan laporan Indonesian for Corporate Governance (IICG). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Secara parsial corporate governance terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). Corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tobin’s q; 2) Secara parsial komposisi aktiva berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). Komposisi aktiva 
tidak berpengaruh signifikan terhadap tobin’s q; 3) Secara parsial kesempatan bertumbuh tidak terbukti berpengaruh 
signifikan terhadap return on equity (ROE). Kesempatan bertumbuh juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap 
tobin’s q; 4) Secara parsial ukuran perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). 
Ukuran perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap tobin’s q; 5)Corporate governance, komposisi aktiva, 
kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan mempengaruhi return on equity (ROE) sebesar 17,7%, sedangkan pada 
model II variable corporate governance, komposisi aktiva, kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan 
mempengaruhi rasio Tobin’s q hanya sebesar 1,2%. 
 
 
 
04312391 / DWI SEPTIAN ZULFIZAREDO  
PENGARUH FAKTOR RELIGIUSITAS DAN FAKTOR ORGANISASIONAL TERHADAP SIKAP ETIS AKUNTAN DI 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , November 2008  
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Faktor Religiusitas dan Faktor Organisasional 
terhadap Sikap Etis. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu penelitian memakai kuesioner sebagai alat 
pengumpul data dalam mengambil sampel dari populasi lingkungan sebenarnya. Sampel yang digunakan adalah 
karyawan/i Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear 
berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor Religiusitas dan Faktor Organisasional baik secara individu 
maupun bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sikap etis. Jika dilihat lebih mendalam, tingkat 
ketergantungan sikap etis sama dominannya terhadap Faktor Religiusitas dan Faktor Organisasional. Hal ini menunjukkan 
bahwa Sikap Etis sangat signifikan terhadap faktor religiusitas (0,006 < 0,05) dan organisasional (0,000 < 0,05).  
Kata kunci : Faktor Religiusitas, Faktor Organisasional, dan Sikap Etis.  
 
 
 
04312357 / YOGI DARMAWAN 
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTEK MANAJEMEN LABA, 2008/2009 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Praktek Manajemen Laba”. Yang menjadi 
variabel dalam penelitian ini adalah Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional,Dewan Direksi dan Manajemen Laba. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI. Metode penelitian dengan meregresikan variabel-variabel independen yaitu variabel Komite Audit, 
Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Dewan Direksi dengan Manajemen Laba 
sebagai variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya variabel Kepemilikan Institusional (INST) 
yang berpengaruh secara negatif terhadap variabel Manajemen Laba.  
Keyword: GCG, Manajemen Laba  
 
 
 
 
01312297 / FEBRI HENDRI 
PENGARUH PARTISIPASI NAGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI 
SEBAGAI VARIABEL MODERATING, 2008/2009 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap 
senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variable moderating, dengan variabel yang diteliti adalah 
variabel partisipasi anggaran sebagai variable independen, variable senjangan anggaran sebagai variabel dependen, dan 
varaibel komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Teknik penetuan sampel yang digunakan adalah 
nonprobability sampling berupa purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif dan anaslisis 
kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. 
Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara komitmen anggaran terhadap 
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senjangan anggaran dengan dengan arah negatif, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,048, yang berada 
di bawah 0,05, sedangkan koefisien regresinya menunjukkan nilai -1,027 yang berarti memiliki arah negatif dengan 
begitu rumusan masalah terjawab dan hipotesis pertama dapat diterima. Terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan 
antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan dengan arah positif, hal ini ditunjukkan dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,027, yang berada di bawah 0,05, sedangkan koefisien regresinya menunjukkan nilai 2,294 yang 
berarti memiliki arah positif dengan begitu rumusan masalah terjawab dan hipotesis kedua dapat diterima. 
Katakunci: “partisipasi anggaran, senjangan anggaran” 
 
 
04312144 / NUURA ANDAYANI 
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan 
baik secara parsial maupun simultan. Adapun variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu komposisi aktiva 
perusahaan, kesempatan tumbuh, ukuran perusahaan dan juga ukuran dewan komisaris. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan pustaka (Library Reseach) sehingga menggunakan data sekunder 
dengan sumber data yang diantaranya berasal dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Penelitian ini menggunakan data populasi yang terdiri dari 50 perusahaan, 
dengan mengambil 10 perusahaan terpilih di setiap tahunnya sebagai sampel dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Selain itu penelitian ini menggunakan beberapa analisis diantaranya analisis deskriptif statistik, uji asumsi 
klasik dan juga analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan secara 
parsial hanya variabel kesempatan tumbuh dan corporate governance yang terbukti signifikan berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan, sedangkan berdasarkan uji simultan good corporate governace secara keseluruhan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu maka penerapan corporate governance 
merupakan suatu keharusan bagi pemilik perusahaan dalam menjalankan perusahaannya, karena praktik good corporate 
governance dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko 
yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, selain itu hal tersebut juga dapat meningkatkan serta 
mengembalikan kepercayaan para investor. 
 
 
04312020 / IWAN KURNIAWAN 
PERAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH YANG DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL), 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan 
kesejahteraan masysrakat dan menjelaskan perumusan perhitungan Dana Alokasi Umum yang terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah No. 55 Tahun 2005 telah memenuhi aspirasi daerah Kabupaten Bantul atau justru sebaliknya. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survai yang mencari informasi faktual yang mendetail dengan melihat gejala 
yang ada, justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung, dan membuat komparasi serta evaluasi. 
Pendekatan metodologis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai yang bersifat ex post facto, yaitu 
karena analisis diproses berdasar data dan fakta yang dikumpulkan secara empiris pada Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bantul Jl. Gajah Mada no.2 Bantul. Data yang diperoleh setelah diolah dan diteliti dan diedit merupakan bahan 
untuk melakukan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakatnya dilakukan dengan cara yaitu : a ) Meberikan kontribusi dari dana APBD untuk membangun 
wilayahnya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup b) Mengoptimalkan penggunaan dana APBD dengan cara 
mengembangakan subjek dan objek pajak. Tetapi kendala dalam adalah masih banyaknya potensi daerah yang belum 
sepenuhnya tersentuh oleh Pemda dalam artian belum dikenai pajak/retribusi sehingga dana yang diperoleh dari hasil 
pajak belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan kebijakan guna 
mengatur potensi tersebut. 2) Pemda Kabupaten Bantul setuju dengan formula yang ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 
2005, namum perlu direvisi dengan menambah indeks kemiskinan dan kepadatan penduduk daerah. 
Keyword : Otonomi Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
 
 
03312306 / FIBRIARTO 
PERSEPSI MAHASISWA KUNTANSI TERHADAP PERAN ASISTEN DOSEN DALAM PENINGKATAN PRESTASI 
AKADEMIK MAHASISWA, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Institusi pendidikan merupakan tempat pencetak kader-kader Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Perguruan Tinggi 
dalam usahanya untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai skill, teknis dan non teknis serta berdaya 
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saing tinggi dituntut untuk mempunyai system pembelajaran yang baik. Salah satu faktor pendukung proses 
pembelajaran yang baik adalah tersedianya tenaga pengajar yang berkualitas. Dalam proses penyampaian materi sering 
terdapat distorsi antara pelajar dan pengajar. Sering kita jumpai kegiatan belajar dalam sebuah kelas seorang dosen 
mengampu lebih dari empat puluh (40) mahasiswa. Hal inilah yang membuat seorang dosen membutuhkan pembantu 
(asisten dosen) untuk menyampaikan materi agar tujuan dari sebuah pembelajaran dapat tercapai. Fenomena menarik 
yang sering kita jumpai dalam kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII) khususnya 
jurusan Akuntansi adalah kurangnya kesadaran dari mahasiswa untuk mengikuti kelas asisten dosen. 
Melihat fenomena tersebut, penulis mencoba untuk mencari tahu sejauh mana persepsi mahasiswa Akuntansi terhadap 
peran asisten dosen dalam peningkatan prestasi akademik mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
metode survei yaitu penelitian yang memakai kuesioner sebagai alat pengumpul data dalam mengambil sampel dari 
populasi ligkungan sebenarnya. 
Berdasarkan penelitian, diperoleh bahwa persepsi mahasiswa akuntansi terhadap peran asisten dosen dalam peningkatan 
prestasi akademik berbeda-beda. 
Namun secara keseluruhan mahasiswa akuntansi FE UII memberikan persepsi yang positif terhadap peran asisten dosen 
dalam peningkatan prestasi akademik, sehingga keberadaan asisten dosen di jurusan akuntansi FE UII memang 
diperlukan. 
 
 
03312385 / ADHITYA BRAMETA WARDHANA 
VARIABEL-VARIABEL YANG MEMOENGARUHI UNDERPRICING PADA PENAWARAN SAHAM PERDANA TAHUN 
2001-2006, 2008 
Pembimbing: Mahmudi, SE, M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian yang dilakukan didalam skripsi ini merupakan penelitian kembali terhadap fenomena underpricing pada 
penawaran saham perdana (IPO), atas saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang kali ini dilakukan untuk periode 2001-
2006. Harga saham IPO biasanya lebih rendah dari nilai wajarnya (underpriced). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap underpricing. Hasil penelitian dari skripsi ini ialah bahwa 
reputasi underwriter berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing dengan sig-t sebesar 0,025 < 0,05 dan ukuran 
perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat underpricing dengan sig-t sebesar 0,000 < 0,05, yaitu semakin 
meningkat variabel ukuran perusahaan akan menurunkan tingkat underpricing, sedangkan variabel yang lain tidak 
terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Keberadaan fenomena underpricing pada penawaran 
saham perdana (IPO) berpengaruh terhadap pelaku di pasar modal. Perilaku underpricing dapat menjadi salah satu 
pertimbangan untuk menjadi investor yang lebih rasional di masa yang akan datang, 
 
 
03312092 / DENDY YULIANTO WIBOWO 
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC 
DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2002 - 2006), 2008 
Pembimbing: Marfuah, Dra. M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Banyak perusahaan-perusahaan menilai IPO merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan sumber dana untuk 
kepentingan ekpansi atau membayar utang-utang mereka. Harga saham pada saat penawaran perdana ditentukan 
berdasarkan kesepakatan antara underwriter (penjamin emisi efek) dengan perusahaan emiten. Underwriter dalam hal ini 
memiliki informasi lebih baik mengenai permintaan terhadap saham-saham emiten, dibanding emiten itu sendiri. Oleh 
karena itu underwriter akan memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk memperoleh kesepakatan yang maksimal 
dengan emiten, yaitu dengan memperkecil resiko keharusan membeli saham yang tidak laku terjual dengan harga murah. 
Sehingga emiten harus menerima harga yang murah bagi penawaran saham perdananya. Fenomena ini biasa disebut 
underpricing. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
underpricing pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2002 sampai 2006. Hipotesis yang akan 
diuji pada penelitian ini adalah kondisi pasar, reputasi underwriter, reputasi auditor, dan umur perusahaan untuk 
underpricing saham pada penawaran perdana. Sampel yang digunakan terdapat 44 perusahaan yang sesuai dengan 
kriteria. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier. 
 
 
03312231 / GUNAWAN KUSUMAATMAJA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Marfuah, Dra. M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Pembayaran dividen merupakan hal penting yang saat ini sangat berpengaruh bagi para investor dan pemegang saham, 
serta bagi perusahaan itu sendiri. Masalah pembayaran dividen tersebut juga menjadi hal yang bertolak belakang antara 
harapan investor dan pemegang saham serta keinginan perusahaan. Disatu sisi investor dan pemegang saham 
mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen yang tinggi, di sisi lain perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan 
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laba sehingga  harus mempertimbangkan seberapa besar dividen yang akan dibagikan atau akan dijadikan laba yang 
ditahan (retained earnings).  Untuk itu perusahaan harus berhati-hati dalam memutuskan kebijakan pembayaran dividen, 
sehingga berdampak baik bagi perusahaan dan menguntungkan bagi investor dan pemegang saham. 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh perubahan laba, arus kas serta earning per share (EPS) terhadap pembagian deviden 
pada perusahaan manufaktur di BEJ”, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan laba, arus kas serta 
earning per share terhadap pembagian deviden, sehingga bisa menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam mengambil 
keputusan investasi maupun dalam membuat kebijakan pembayaran dividen. Penelitian ini mengambil sampel seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan metode purposive sampling untuk tahun amatan 
2002-2005. Dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta hanya 32 perusahaan yang menjadi 
sampel penelitian ini. Dalam penelitian ini variabel kontrol yang digunakan adalah perubahan laba, arus kas dan earning 
per share. 
 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara 
simultan ketiga faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap pembagian deviden, sedangkan secara parsial 
menunjukan bahwa (1) hanya perubahan arus kas saat ini yang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pembagian deviden saat ini, (2) perubahan laba dan EPS dimasa yang akan datang tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pembagian deviden saat ini, dan (3) hanya perubahan EPS pada tahun sebelumnya  yang tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembagian deviden saat ini. Dari penelitian ini bisa kita lihat bahwa 
perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta masih dalam masa tumbuh dan berkembang. 
Selain itu kita juga melihat bahwa masih banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang tidak 
membagikan dividen karena berbagai alasan.  
Keyword: perubahan deviden, perubahan laba, perubahan arus kas, perubahan EPS  
 
 
 
 
02312175 / RIZQI ADIKA S 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN 
PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG TERDAFTAR DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Marfuah, Dra. M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Laba merupakan hal yang selalu menjadi pusat perhatian investor apabila mereka berniat untuk berinvestasi pada suatu 
perusahaan. Hal itu menyebabkan seringnya terjadi manipulasi laba oleh suatu perusahaan atau yang lebih dikenal 
dengan perataan laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage operasi berpengaruh 
terhadap praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun sampel dalam penelitian ini merupakan 
perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang terdaftar di BEJ. 
Jumlah sampel tersebut sebanyak 45 perusahaan dengan rentang waktu periode laporan keuangan selama 3 tahun yaitu 
tahun 2003, 2004, 2005. 
Berdasarkan perhitungan indeks Eckel, 18 perusahaan dari 45 jumlah sample perusahaan tersebut diindikasikan 
melakukan praktik perataan laba. Setelah dilakukan pengujian multivariate secara serentak dan secara terpisah 
menghasilkan kesimpulan bahwa hanya leverage operasi yang mempengaruhi praktik perataan laba yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan tersebut, sedangkan faktor ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak terbukti mempengaruhi 
praktik perataan laba. 
 
 
 
02312236 / TRESNO SELASEPA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2007 
Pembimbing: Marfuah, Dra. M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan (SIZE), risiko perusahaan 
(RISK), profitabilitas (PROFIT), dan leverage operasi (LO) mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEJ.  Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta antara tahun 2002-2005. Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive 
sampling yaitu sampel dipilih atas kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah 
ditentukan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sebanyak 91 perusahaan. Dari hasil perhitungan indeks 
Eckel (1981) diketahui bahwa dari 91 perusahaan manufaktur, 30 perusahaan dikategorikan ke dalam perata laba dan 61 
perusahaan lainnya dikategorikan bukan perata laba. Berdasarkan hasil uji regresi logistic, dari empat variabel 
independent yaitu ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas dan leverage operasi. Hanya dua variabel saja 
yang secara signifikan mempengaruhi praktik perataan laba yaitu variabel risiko perusahaan dan profitabilitas. 
Kata Kunci: praktik perataan laba, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas dan leverage operasi. 
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00312395 / KURNIA BASYORI 
ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP RETURN SAHAM, 2008 
Pembimbing: Marfuah, Dra. M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312374 / NURUL EGA PRANITASARI 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Marfuah, Dra. M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Hadirnya Corporate Governance di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat Good Corporate Governance 
mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. Dengan melaksanakan corporate governance yang 
baik, dan menerapkan prinsip-prinsip corporate governance, membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus, lebih 
jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab serta pengawasannya, dipercaya bisa memberikan respon yang positif 
terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Respon tersebut akan sangat bermanfaat bagi 
perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, antara lain dengan berkurangnya biaya modal yang harus ditanggung dan 
diharapkan dalam operasionalnya kinerja perusahaan juga akan lebih optimal. 
Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan Tobin’s Q, Return on Equity (ROE) dan juga Return on Asset 
(ROA). Sedangkan corporate governance diukur dengan menggunakan skor yang diperoleh dari IICG. Dan variabel 
kontrol yang diduga mempengruhi kinerja perusahaan adalah Komposisi Aktiva, Growth, Size, dan NPM. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa Tobin’s Q tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan ROE dan ROA 
mempunyai perngaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
Kata kunci: Corporate Governance, Tobin’s Q, Return on Equity, dan Return on Asset. 
 
 
 
04312387 / INTAN NISA IQNANA 
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, ROA, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 
NILAI PASAR PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Marfuah, Dra. M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
03312200 / WARIH ADANINGGAR 
PERSEPSI AKUNTAN DAN MAHASISWA YOGYAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS, 2008 
Pembimbing: Marfuah, Dra. M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah menguji persepsi akuntan dan mahasiswa terhadap etika bisnis serta mengungkap kecukupan 
muatan etika dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi berdasarkan pendapat akuntan dan mahasiswa. Analisis 
didasarkan pada 290 responden penelitian yang pengumpulannya melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah t-test (untuk menguji data yang terdistribusi normal) dan Mann-Whitney (untuk menguji data 
yang tidak terdistribusi normal). Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakn bantuan One Sample 
Kolmogorof Smirnov Test. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji 
kekonsistenan dan keakurasian data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa dan akuntan terhadap etika bisnis 
khususnya dalam hal hal kejujuran, keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Namun, dilihat dari dimensi otonomi dan 
integritas moral mereka mempunyai persepsi yang berbeda. Hasil lainnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
persepsi antara mahasiswa tingkat awal dan mahasiswa tingkat akhir, khususnya dalam hal keadilan dan integritas moral. 
Sedangkan untuk dimensi otonomi, kejujuran dan prinsip saling menguntungkan, mereka mempunyai persepsi yang 
berbeda. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan 
akuntan publik khususnya dalam hal otonomi. Sedangkan untuk dimensi kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan 
integritas moral, mereka mempunyai persepsi yang berbeda. Berdasar penelitian terhadap muatan etika dalam kurikulum 
pendidikan tinggi akuntansi, peneliti mememukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi akuntansi dianggap belum cukup 
mampu memberikan bekal etika kepada mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja, walaupun beberapa mata kuliah yang 
diajarkan telah mencakup muatan etika.sebagian besar responden mengusulkan untuk memperluas cakupan muatan 
etika dalam kurikulum akuntansi dengan mengintegrasikan ke semua mata kuliah yang diajarkan. 
Kata kunci : Etika bisnis, persepsi, akuntan, mahasiswa. 
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04312130 / ENGGAR KARTIKA CAHYANING 
AN ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING HOTEL TAX REVENUE IN SLEMAN REGENCY YEAR 2003-2007, 
2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Considering the implementation of regional autonomy pushes a region to increase its Regional Original Income in order to 
increase its prosperity all at once fund its governmental activities. Especially for Sleman Regency in which on its Regional 
Original Income, Hotel Tax provides biggest contribution. This research is conducted to find out what factors influencing 
Hotel Tax Revenue and also to find out which factors gives the biggest influence by using multiple regression method. F 
Test shows that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, number of foreign and local tourists, number of 
hotels, and number of rooms simultaneously influence Hotel Tax Revenue. R2 shows that those three factors explain 
35.6% of Hotel Tax Revenue, meanwhile the rest is explained by other factors. Partial Test shows that the Gross Regional 
Domestic Product (GRDP) per capita and number of foreign and local tourists does not give significantly influence toward 
Hotel Tax Revenue meanwhile number of hotels and number of rooms gives significant influence toward Hotel Tax 
revenue. Coefficient of beta value for 0,935 shows that the number of hotels gives the biggest influence toward the 
collection of Hotel tax. 
 
 
 
04312175 / ENKI RAHMAWATI 
AN ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE COLLECTION OF MOTORIZED VEHICLES TAX AND 
MOTORIZED VEHICLES OWNERSHIP TRANSFER TAX (AN EMPIRICAL STUDY IN SPECIAL REGIONAL 
PROVINCE OF YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Considering the regional financial system, tax is an important collection source for regional finance. It is especially of 
Special Regional Province of Yogyakarta, income from tax which constitutes the biggest contribution for Regional Original 
Income (PAD) of that region, in which the existing tax, Motorized Vehicles Tax (PKB) and Motorized Vehicles Ownership 
Transfer Tax (BBNKB) provide the biggest contribution. This research is conducted to find out what factors influencing the 
collection of the two taxes, and also to find out which factor gives the largest influence by using multiple regression 
method. F test shows that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita and inflation rate simultaneously 
influence the collection of either PKB or BBNKB. R2 shows that those two factors explain 85.58% of the collection of PKB 
and 49.26 % of the collection of BBNKB; meanwhile the rest is explained by other factors. Partial test shows that the 
Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita and inflation rate significantly influence the collection of PKB. 
Meanwhile for BBNKB, inflation rate proven significantly influence but GRDP per capita does not significantly influence the 
collection of this tax. The coefficient value shows that the inflation rate is the largest influence toward collection of PKB 
and BBNKB.  
 
 
 
00312204 / DIEFKY BERRYLLIAN 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERATAAN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DAN KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Perataan laba merupakan praktik yang umum dilakukan manajer untuk mengurangi perubahan naik turunya (fluktuasi) 
laba, yang diharapkan mempunyai pengaruh yang bermamfaat bagi evaluasi kinerja manajemen. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk menganalisis/menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya perataan laba pada 
perusahaan manufaktur dan  keuangan yang terdaftar di BEJ. 
Keempat faktor yang diuji dalam penelitian ini tertuang dalam hipotesa yang berhubungan dengan praktek perataan laba 
ini adalah besaran perusahaan, Net Profit Margin, Operating Profit Margin dan kelompok usaha. Sampel terdiri dari 52 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama 3 tahun dari 2004-2006. 
Untuk mengidentifikasikan perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dengan menggunakan indeks Eckel. Hasil 
dari indeks Eckel ini menunjukkan bahwa praktik perataan laba juga dipratekkan oleh beberapa perusahaan manufaktur 
dan  keuangan yang terdaftar di BEJ. 
Metode statistik yang digunakan adalah statistik inteference, meliputi   pertama, pengujian univariate, seperti Mann 
Whitney Test dan Two Independent sample t-test . Pengujian yang dilakukan univariate menunjukkan bahwa besaran 
perusahaan, Net Profit Margin , Operating Profit Margin dan kelompok usaha tidak berpengaruh terhadap tindakan 
perataan laba. Hasil pengujian univariate tersebut didukung oleh hasil pengujian multivariate yang dilakukan secara 
serentak maupun terpisah yang menunjukkan keempat variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap praktik perataan 
laba 
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00312223 / DIDIT HARMOKO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR ASING DAN NON ASING YANG TERDAFTAR DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Perataan laba merupakan praktik yang umum dilakukan manajer untuk mengurangi perubahan naik turunya (fluktuasi) 
laba, yang diharapkan mempunyai pengaruh yang bermamfaat bagi evaluasi kinerja manajemen. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk menganalisis/menguji faktor -faktor yang diduga berhubungan dengan timbulnya perataan laba 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. 
Keempat faktor yang diuji dalam penelitian ini tertuang dalam hipotesa yang berhubungan dengan praktek perataan laba 
ini adalah besaran perusahaan, Profitabilitas, Leverage Finansial, dan Status Perusahaan. Sampel terdiri dari 30 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama 3 tahun dari 2003 -2005. 
Untuk mengidentifikasikan perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dengan menggunakan indeks Eckel. Hasil 
dari indeks Eckel ini menunjukkan bahwa praktik perataan laba juga dipratekkan oleh beberapa perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEJ. Metode statistik yang digunakan adalah statis tik inteference, meliputi pertama, pengujian 
univariate, seperti Mann Whitney Test dan Two Independent sample t-test . Pengujian yang dilakukan univariate 
menunjukkan bahwa besaran perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Status Perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
tindakan perataan laba. Hasil pengujian univariate tersebut didukung oleh hasil pengujian multivariate yang dilakukan 
secara serentak maupun terpisah yang menunjukkan keempat variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap praktik 
perataan laba. 
 
 
 
04312416 / NORAVRISCANI RACHMIA PUTRI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN, 
2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti sejauh mana aspek leverage keuangan perusahaan, ukuran 
perusahaan, rasio profitabilitas, dan proporsi kepemilikan saham oleh publik berpengaruh pada kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menjelaskan karakteristik hubungan 
yang mungkin terjadi Pengungkapan laporan keuangan menjadi menarik perhatian dalam penelitian ini dan dijadikan 
sebagai variabel dependenkarena laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas publik dan sebagai tingkat usaha 
pencapaian efisiensi pasar modal. Sedangkan variabel leverage keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, rasio 
profitabilitas, dan proporsi kepemilikan saham oleh publikdijadikan sebagai variabel independen karena variabel-variabel 
tersebut merupakan bagian dari kelangsungan usaha suatu perusahaan yang dapat diketahui informasinya melalui 
pengungkapan laporan keuangan.  
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS. Objek penelitiannya sebanyak 74 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006. Hasil penelitian secara 
keseluruhan adalah hanya variabel ukuran perusahaan dan proporsi kepemilkan saham oleh publik yang dapat 
mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan variabel leverage keuangan dan rasio 
profitabilitas ternyata tidak memperlihatkan angka yang cukup signifikan dalam mempengaruhi kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan.  
Kata kunci : kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, rasio leverage keuangan, ukuran perusahaan, rasio 
profitabilitas, dan proporsi kepemilikan saham oleh publik.  
 
 
 
 
01312345 / ADRIANSYAH 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEJ, 2007 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
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04312117 / SISCA NOVIANA 
ANALISIS PENGARUH LABA BERSIH, KOMPONEN ARUS KAS DAN TOTAL ARUS KAS TERHADAP RETURN 
SAHAM, 2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini membahas mengenai hubungan informasi antara laba dan laporan arus kas apakah memiliki hubungan 
terhadap return saham, dengan melakukan pengujian untuk membuktikan hubungan antara variabel dalam penelitian ini. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel dependen yaitu return 
saham dengan variabel independen yaitu laba sebelum pajak, komponen arus kas dan total arus kas. Sampel yang 
digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 yang dianalisis dengan menggunakan analisis 
regresi berganda. 
Dari hasil penelitian didapat bahwa variabel laba sebelum pajak, arus kas dari kegiatan operasi dan arus kas dari kegiatan 
investasi mempunyai pengaruh terhadap return saham. 
Kata Kunci: laba sebelum pajak , arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, arus kas dari aktivitas 
pendanaan, total arus kas. 
 
 
 
04312148 / CITRA WULAN SEPTIANY 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI SLEMAN YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi beberapa 
faktor seperti bertambahnya jumlah Obyek Pajak, bertambahnya luas tanah dan bangunan dan lain sebagainya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB di Daerah Sleman 
Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengujian yang diwakili oleh variabel jumlah obyek pajak, luas tanah, luas bangunan, 
jumlah Surat Tanda Terima Setoran (STTS), pengurangan, dan tunggakan berpengaruh serentak terhadap penerimaan 
PBB, namun secara individu hanya variabel tunggakan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB, untuk 
variabel jumlah obyek pajak, luas tanah, luas bangunan, jumlah STTS, dan pengurangan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap penerimaan PBB. Untuk variabel jumlah obyek pajak mempunyai pengaruh positif terhadap 
penerimaan PBB, sedangkan untuk variabel luas tanah, luas bangunan, jumlah STTS, pengurangan dan tunggakan 
mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan PBB.  
Kata Kunci: PBB, tanah, bangunan, obyek pajak, STTS, pengurangan, tunggakan.  
 
 
 
01312325 / NURUL HADI 
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, RESIDUAL INCOME, EARNINGS DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP 
RETURN YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM, 2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Economic Value Added, Residual Income, Earnings dan Arus Kas Operasi Terhadap 
Return yang diterima Oleh Pemegang Saham (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia).” Periode yang digunakan dalam penelitian dari tahun 2003 sampai tahun 2006. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis pengaruh economic value added, residual income, earnings dan arus kas operasi terhadap return yang 
diterima oleh pemegang saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Penelitian ini 
menggunakan regresi linier untuk melihat besar kontribusi masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi return 
pemegang saham. Adapun hipotesis penelitian ini adalah economic value added, residual income, earnings dan arus kas 
operasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Berdasarkan hasil uji t 
disimpulkan bahwa variabel economic value added, residual income, earnings dan arus kas operasi tidak mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap return yang diterima oleh pemegang saham  
 
 
 
02312041 / FERRI ULUNG SATRIYA 
PENGARUH KESEMPATAN PERTUMBUHAN, ALIRAN KAS BEBAS DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP 
KEBIJAKAN PENDANAAN UTANG PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
The purpose of this study is to know what are relationships between growth opportunity, free cash flow, and ownership 
structure on the debt financing policy. This study is focused on manufacturing companies listed in the BEI for period 
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2003-2006. Data used for this research are available from BEI corner by Indonesian Capital Market Directory. I am used 
ordinary least square regression to test the hypothesis and find it that growth opportunity, institutional ownership has 
negative relation on the debt financing policy, free cash flow has positive relation on the debt financing policy, and 
managerial ownership has no relation on the debt financing policy. It has been proved that pecking order theory is true 
and exists in real practices. 
Key words: Growth Opportunity, Free Cash Flow, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Debt Financing Policy. 
 
 
 
00312279 / MUHAMMAD HANAFI 
PENGARUH RETURN ON EQUITY, RETURN ON ASSET, DIVIDEND PAY OUT RATIO DAN DEBT TO EQUITY 
RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muqodim, Drs., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Investasi pada pasar modal membutuhkan bahan pertimbangan berupa informasi untuk membantu pengambilan 
keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Informasi relevan yang dapat digunakan antara lain adalah harga saham 
tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis/menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan 
harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. 
Keempat faktor yang diuji dalam penelitian ini tertuang dalam hipotesa yang diduga mempengaruhi harga saham adalah 
Return On Equity, Return On Asset, Dividend Pay-Out Ratio dan Debt to Equity Ratio. Sampel terdiri dari 26 perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama 3 tahun dari 2003 -2005. 
Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 15.0 for Windows. Metode statistik yang digunakan adalah regresi 
linear berganda yang menggunakan harga saham penutupan pada akhir tahun sebagai variabel de penden dan Return On 
Equity, Return On Asset, Dividend Pay -Out Ratio dan Debt to Equity Ratio sebagai variabel independen. Besarnya 
pengaruh variabel independen terhadap harga saham sebesar Hasil dari pengujian tersebut didapatkan hasil yang 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sedangkan secara parsial variable independen tidak ada 
yang berpengaruh signifikan. 
 
 
 
 
01312488 / DANANG RABBANI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN YANG GO 
PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ), 2008 
Pembimbing: Neni Meidawati, Dra., M.Si,Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor, reputasi underwriter, profitabilitas (ROA), skala 
perusahaan (size), umur perusahaan, financial leverage terhadap tingkat underpriced di Bursa Efek Jakarta (BEJ)  
Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder dan populasi yang digunakan adalah perusahaan yang go public di Bursa 
Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2001-2004, dengan tehnik purposive sampling, diperoleh sebanyak 55 perusahaan sebagai 
anggota sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Metode ini diharapkan dapat mengestimasi 
pengaruh variabel independensi terhadap variabel dependen dan dapat menentukan model estimasi yang terbaik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa varibel skala perusahaan dan financial leverage mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap underpriced.  
Kata kunci: Underpricing, IPO, reputasi underwriter, financial leverage, ROA  
 
 
 
 
01312362 / NOVI NUGROHO 
EVALUASI MANFAAT RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA (SUATU STUDI EMPIRIS 
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA), 2008 
Pembimbing: Neni Meidawati, Dra., M.Si,Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 
Dengan menggunakan teknik analisis multiple regression dalam menguji sejumlah tujuh rasio keuangan untuk diketahui 
hubungan liniernya dengan perubahan laba satu tahun dan dua tahun yang akan datang.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu rasio keuangan terbukti signifikan untuk digunakan sebagai prediktor 
perubahan laba satu tahun yang akan datang, sedangkan untuk perubahan laba dua tahun yang akan datang 
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menunjukkan bahwa terdapat dua rasio keuangan yang signifikan sebagai prediktor. Meskipun secara umum hasil ini 
konsisten dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya, akan tetapi secara individual rasio-rasio keuangan yang 
ditemukan di dalam penelitian ini masih menunjukkan inkonsistensi dengan temuan-temuan tersebut.  
Kata kunci: Perubahan laba, rasio keuangan, multiple regression.  
 
 
 
 
98312410 / YASSIRLY 
HUBUNGAN KANDUNGAN INFORMASI ARUS KAS, KOMPONEN ARUS KAS DAN LABA AKUNTANSI DENGAN 
RETURN SAHAM, 2008 
Pembimbing: Neni Meidawati, Dra., M.Si,Ak. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312375 / RAHMAT TAUFIK 
PENGARUH CORPORATE  GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Neni Meidawati, Dra., M.Si,Ak. 
Abstrak/abstract 
Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan”. Pokok 
permasalahannya adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara corporate governance dengan 
kinerja perusahaan yang masuk peringkat 10 besar cgpi. Variabel dalam penelitian ini adalah corporate governance 
perception index, kinerja perusahaan, NPM, OPM, ROA, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 
publik. Pengumuman dividen dan harga saham perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public 
yang masuk dalam peringkat 10 besar corporate governance perception index (CGPI) mulai dari tahun 2001 – 2006. 
Menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t. Hasil nya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
corporate governance dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini memperkuat pendapat Milton (2000) dalam Darmawati 
(2004) menunnjukkan bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan corporate governance mempunyai dampak yang 
kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia Timur (tahun 1997 sampai dengan tahun 1998). 
Keyword: Kinerja perusahaan, corporate governance 
 
 
 
04312270 / ADHITYA SISNO PRABOWO 
PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), NET PROFIT MARGIN (NPM), PRICE BOOK VALUE (PBV) DAN 
RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR ASURANSI DI BEJ PERIODE 
2002-2006, 2008 
Pembimbing: Neni Meidawati, Dra., M.Si,Ak. 
Abstrak/abstract 
Perubahan harga saham yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya EPS, NPM, PBV dan ROA. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel-variabel independen secara serentak 
maupun secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (harga saham) pada perusahaan sektor asuransi tahun 
2002-2006, 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 earning per share, net porfit margin, price book value, dan return on asset terhadap harga 
saham perusahaan sektor asuransi di Bursa Efek Jakarta, 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 sepuluh perusahaan asuransi di BEJ yang dijadikan sampel dengan periode pengamatan 
selama 5 tahun yaitu tahun 2002-2006. Faktor yang dianalisis adalah harga saham sebagai variabel dependen dan 
Earning per Share (EPS),Net Profit Margin (NPM), Price Book Value (PBV), dan Return On Asset (ROA) sebagai variabel 
independen.  
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda, di mana model ini merupakan analisis 
yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana sifat dan hubungan antar variabel yang diteliti dengan menggunakan p-
value sebagai alat dalam menerima dan menolak hipotesa.  
Secara parsial variabel EPS dan PBV mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor 
asuransi tahun 2002-2006 dengan arah hubungan positif dan ROA mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham 
pada perusahaan sektor asuransi tahun 2002-2006 dengan arah hubungan negatif sedangkan NPM mempunyai hasil yang 
tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor asuransi tahun 2002-2006. Hal ini ditunjukkan pada hasil 
perhitungan yang telah dilakukan pada tingkat signifikasi α sebesar 5%. Hasil analisis dari pengujian secara simultan, 
semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada tingkat 
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signifikasi sebesar 5%. Adapun variasi harga saham (ditunjukkan dari Adjusted R Square) mampu dijelaskan oleh variasi 
himpunan variabel EPS, NPM, PBV dan ROA sebesar 36,6% dan sisanya 63,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
tercakup dalam model penelitian ini  
 
 
04312346 / NUR DIANSYAH 
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KOMPETENSI DAN INDENPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT, 
2008 
Pembimbing: Neni Meidawati, Dra., M.Si,Ak. 
Abstrak/abstract 
Profesi Auditor dalam beberapa tahun belakangan telah menjadi fokus sorotan bagi publik. Hal tersebut disebabkan 
karena maraknya beberapa kasus kecurangan yang terungkap di berbagai belahan dunia, mulai dari kasus Enron di 
Amerika sampai dengan kasus PT. Telkom di Indonesia. Khususnya di Indonesia, tidak di akuinya KAP Eddy Pianto oleh 
SEC karena telah melakukan kecurangan menjadikan masyarakat menjadi ragu akan laporan keuangan yang diterbitkan 
oleh suatu entitas yang sebelumnya telah diperiksa oleh pihak independen. Sebagai konsekwensi dari hal tersebut, 
profesi auditor mendapatkan stigma buruk dari masyarakat berkaitan dengan kualitas audit dari penugasan yang telah 
dilakukan. Dalam standar umum audit yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan audit, disebutkan bahwa seorang 
auditor harus mempunyai kompetensi dan independensi dalam pelaksanaan audit agar menghasilkan kualitas audit yang 
baik dalam pelaksanaan penugasan.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan publik yang bekerja pada 
Kantor Akuntan Publik di wilayah Jawa Tengah yang terdapat pada daftar directory KAP. Sejumlah 7 KAP berhasil untuk 
dijadikan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari 
sumbernya dengan media kuisioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan normatif yang menyangkut kompetensi dan 
independensi auditor. Hasil perolehan jawaban ditabulasikan dan dilakukan uji regresi linear berganda untuk menguji 
pengaruh variabel-variabel independen terhadap variable dependen.  
Hasil pengujian memberikan kesimpulan bahwa variabel pengalaman dan pengetahuan mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas audit, variabel telaah rekan auditor mempunyai pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan 
terhadap kualitas audit, sedangkan variabel lama ikatan dengan klien mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kualitas audit dan variabel tekanan dari klien mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
kualitas audit.  
Keywords: kompetensi, independensi, dan kualitas audit.  
 
 
 
04312428 / DINA PUTRI ADIANI 
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, ROA, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 
NILAI PASAR PERUSAHAAN DI SEKTOR MANUFAKTUR, 2008 
Pembimbing: Neni Meidawati, Dra., M.Si,Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik mengenai pengaruh dari penerapan good corporate governance 
terhadap nilai pasar perusahaan. Good Corporate Governance Perception Index (IICG) yang digunakan dalam kasus ini 
dikembangkan oleh KNKCG (2001). Lebih lanjut, dalam kasus ini pun ditelusuri juga pengaruh investor dan 
pertimbangan-pertimbangan lain pada variabel Good Corporate Governance. Studi ini menggunakan 18 perusahaan yang 
menerapkan Good Corporate Governance dalam Jakarta Stock Exchange selama 2003-2006. Analisis model Regresi 
digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh implementasi Good Corporate Governance pada nilai pasar perusahaan. Hasil 
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang positif untuk mengimplementasikan Good Corporate Governance dengan 
nilai pasar perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran emiten dalam menerapkan Good 
Corporate Governance. 
Kata kunci : Good Corporate Governace, return on assets, nilai pasar perusahaan 
 
 
 
04312214 / ARI KURNIAWAN 
PENGARUH PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2004-2006), 2008 
Pembimbing: Neni Meidawati, Dra., M.Si,Ak. 
Abstrak/abstract 
Adapun tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris apakah pengumuman Laporan Keuangan mempengaruhi 
harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2004-2006 dan untuk menguji secara empiris 
apakah pengumuman laporan keuangan juga berpengaruh terhadap volume perdagangan saham perusahaan manufaktur 
di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2004-2006.  
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pelaku pasar modal seperti investor, pialang, underwriter, dan emiten 
diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai tambahan pertimbangan dalam melakukan investasi dan 
membuat kebijakan. Selain itu bagi para akademisi diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 
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saham dan perdagangannya. Dalam penelitian ini terdapat lima belas perusahaan manufakturi di BEJ yang dijadikan 
sampel dengan periode pengamatan selama 3 tahun 2004-2006. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain tanggal pengumuman laporan keuangan pada masing-masing perusahaan sampel, harga saham harian selama masa 
pengamatan, daftar Indeks Harga Saham Gabungan selama periode pengamatan berlangsung, data volume perdagangan 
saham harian perusahaan sampel selama masa pengamatan, outstanding share atau saham beredar.  
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda, di mana model ini merupakan analisis 
yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana sifat dan hubungan antar variabel yang diteliti dengan menggunakan p-
value sebagai alat dalam menerima dan menolak hipotesa.  
Dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Publikasi laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap harga 
saham di Bursa Efek Jakarta periode 2004 – 2006. Hal ini ditunjukkan dengan ada perbedaan yang signifikan rata-rata 
abnormal return antara sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama yang 
menyatakan “publikasi laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham” dapat didukung. Dan 
publikasi laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume perdagangan saham (TVA) di Bursa Efek 
Jakarta periode 2004 – 2006. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata TVA antara 
sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan “publikasi laporan 
keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap volume perdagangan saham” tidak diterima.  
 
 
 
03312006 / BENDOT DWI ANJUNG SARI 
ANALISIS PENGARUH ASIMETRI INFORMASI TERHADAP PRAKTEK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN 
YANG TERMASUK DALAM INDEKS LQ 45, 2008 
Pembimbing: Noor Endah Cahyawati, Dra. M.Si 
Abstrak/abstract 
Pilihan metode akuntansi yang sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan manajemen laba. 
Deteksi atas manajemen laba dapat diteliti melalui penggunaan akrual yang diungkapkan dalam laporan keuangan. 
Tingkat pengungkapan yang mendekati pengungkapan penuh akan mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara 
manajer dan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi 
terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan dalam Indeks LQ 45. Sampel yang digunakan sebanyak 45 
perusahaan dalam Indeks LQ 45 sejak tahun 2005-2006. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan asimetri informasi, varian arus kas operasi, pertumbuhan 
perusahaan, ukuran perusahaan, dan rata-rata kapitalisasi pasar berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen 
laba. Namun secara parsial hanya variabel asimetri informasi saja yang berpengaruh positif signifikan terhadap 
manajemen laba. Dan sisanya variabel varian arus kas operasi, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan rata-
rata kapitalisasi pasar tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 
Kata kunci: Manajemen laba, Asimetri informasi, Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Rata-
Rata Kapitalisasi Pasar. 
 
 
 
 
01312014 / RONALD SINARTA 
HUBUNGAN KOMPONEN ARUS KAS DAN LABA AKUNTANSI DENGAN RETURN SAHAM, 2008 
Pembimbing: Noor Endah Cahyawati, Dra. M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312470  / RATNA MALIA  
KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN : STUDI 
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA , 2008 
Pembimbing: Noor Endah Cahyawati, Dra. M.Si 
Abstrak/abstract 
Strategi Diversifikasi dilakukan tidak hanya untuk memberi nilai tambah. Strategi diversifikasi bisa juga malah 
meningkatkan biaya atau mengurangi pendapatan perusahaan. Strategi diversifikasi yang dimotivasi untuk menambah 
kekuatan persaingan misalnya yang dilakukan untuk membagi aktivitas antar unit bisnis, menstranfer core competencies, 
menciptakan persaingan di beberapa titik, melakukan integrasi vertikal, mengalokasikan modal usaha internal secara 
efisien dan untuk menstrukturisasi bisnis.  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh positif variabel Level Diversifikasi Usaha, Besaran Perusahan, Leverage, 
Umur, Earning Growth dan Jenis Usaha terhadap Nilai Perusahaan (Tobin’Q) dan untuk membuktikan bahwa nilai 
perusahaan yang melakukan diversifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan yang focus.  
Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan non manufaktur (selain bank, lembaga keuangan, dan jasa 
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lainnya) yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan berupa laporan neraca dan 
laporan laba-rugi tahun 2005 sampai 2006. Pengujian statistik dengan menggunakan program SPSS12.0. Dari hasil uji 
statistik diperoleh bahwasannya tingkat diversifikasi usaha, aktiva dan leverage terbukti berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan untuk umur, earning growth dan jenis usaha tidak terbukti berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan dan nilai perusahaan yang melakukan diversifikasi lebih tinggi dibanding yang fokus.  
 
 
03312153 / FATMAWATI K 
PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DAN NON AKUNTANSI TERHADAP INTIAL RETURN PADA PERUSAHAAN 
YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Noor Endah Cahyawati, Dra. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji tentang “ Pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return 
pada perusahaan yang melakukan initial public offering di Bursa Efek Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
informasi akuntansi dan informasi non akuntansi apa saja yang digunakan investor dalam analisa saham untuk proses 
pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Informasi-informasi yang diperkirakan tersebut adalah Reputasi auditor, 
Reputasi underwriter, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), Tingkat leverage, Current Ratio, Return on 
Assets (ROA), Presentase pemegang saham lama dan Ukuran perusahaan.  
Sampel penelitian dilakukan terhadap data sekunder yaitu berupa perusahaan yang melakukan IPO yang listing di Bursa 
Efek Jakarta tahun 1998 sampai dengan 2005 dan mengalami underprice. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria 
sebanyak 53 perusahaan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, selain itu juga digunakan 
asumsi klasik untuk menghindari terjadinya bias. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t secara parsial dan Uji F 
secara simultan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan saham lama secara parsial 
berpengaruh terhadap initial return sedangkan variabel yang lain tidak terbukti secara signifikan terhadap tingkat initial 
return.  
Key words: Underpricing, IPO, Reputasi auditor, Reputasi underwriter, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio 
(PER), Tingkat leverage, Current Ratio, Return on Assets (ROA), Presentase pemegang saham lama dan Ukuran 
perusahaan.  
 
 
 
03312077 / SEKAR PURI SAPARIANI 
PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS, LABA KOTOR, DAN SIZE 
PERUSAHAAN TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM , 2008 
Pembimbing: Noor Endah Cahyawati, Dra. M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menguji apakah kandungan informasi yang terdapat dalam laporan arus kas, laba kotor dan size perusahaan 
berpengaruh terhadap expected return saham pada perusahaan kategori industri Food and Baverage dan Apparel and 
Oher Textile Products. Sampel penelitian ini terdiri dari 32 perusahaan dan data yang digunakan adalah laporan keuangan 
perusahaan kategori industri Food and Baverage dan Apparel and Other Textile Products pada tahun 1999 sampai dengan 
2005. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Variabel dependen dalam peneltian ini adalah Expected Return saham yang dihitung dengan menggunakan Model Pasar 
(Market Model), sedangkan variable independent adalah Perubahan arus kas dari aktivitas Operasi, Pendanaan dan 
Investasi, Laba kotor dan Size perusahaan yang diproxy dari total aktiva. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
perubahan arus kas dari aktivitas operasi, laba kotor dan size perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Expeced Return saham. Sedangkan perubahan arus kas dari aktivitas pendanaan dan investasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Expected Return saham.  
Keywords : Expected Return, Leverage, Current Ratio, Total Hutang, Ukuran Perusahaan, Future Industry Relative 
Performance dan Current Industry Relative Performance. 
 
 
 
03312286 / DANI YANUAR EKA PUTRA 
REPUTASI PENJAMIN EMISI, REPUTASI AUDITOR, PERSENTASE PENAWARAN SAHAM, UKURAN 
PERUSAHAAN DAN FENOMINA UNDERPRICING: STUDI EMPIRIS PADA BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Noor Endah Cahyawati, Dra. M.Si 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh reputasi underwriter, reputasi auditor, 
persentase penawaran saham, ukuran perusahaan, umur perusahaan, nilai penawaran saham, jenis industri dan kondisi 
ekonomi terhadap return awal, return 15 hari setelah IPO dan kinerja perusahaan satu tahun setelah IPO. Sampel ini 
adalah seluruh perusahaan yang melakukan IPO di JSX periode 2000-2005 kecuali perusahaan perbankan dan yang 
mengalami underpricing. Berdasarkan kriteria tesebut diperoleh sampel 40 perusahaan. Penelitian ini mengguanakan 
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regresi berganda untuk menguji hipotesi yang telah dikembangkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi 
underwriter berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap return awal, return 15 hari setelah IPO dan kinerja 
satu tahun setelah IPO, reputasi auditor berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap return awal, return 15 
hari setelah IPO dan kinerja satu tahun setelah IPO, persentase penawaran saham berpengaruh secara negatif dan 
signifikan terhadap return awal, return 15 hari setelah IPO dan kinerja satu tahun setelah IPO dan yang terakhir ukuran 
perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return awal dan kinerja satu tahun setelah IPO, akan 
tetapi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return 15 hari setelah IPO.  
Kata kunci: Underpricing, Reputasi Penjamin Emisi, Reputasi Auditor, Persentase Penawaran Saham, Ukuran Perusahaan  
 
 
 
02312181 / NIHAYAH KURNIATI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA SERTA PENGARUH PERTAAN 
LABA TERHADAP RISIKO INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan (SIZE), net profit margin (NPM), 
risiko perusahaan (RISK) mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia.   
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta antara tahun 2001-2005. 
Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive judgement sampling yaitu sampel 
dipilih atas kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Sampel penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur sebanyak 82 perusahaan. 
Dari hasil perhitungan indeks Eckel (1981) diketahui bahwa dari 82 perusahaan manufaktur, 34 perusahaan dikategorikan 
ke dalam perata laba dan 48 perusahaan lainnya dikategorikan bukan perata laba. Berdasarkan hasil uji regresi logistic, 
dari tiga variabel independent yaitu ukuran perusahaan, net profit margin, risiko perusahaan. Hanya dua variabel saja 
yang secara signifikan mempengaruhi praktik perataan laba yaitu ukuran perusahaan dan net profit margin. 
Kata Kunci: praktik perataan laba, ukuran perusahaan, net profit margin, dan risiko perusahaan.  
 
 
 
04312330 / ANITA PUSPARINI 
ANALISIS KETEPATAN PREDIKSIMKEBANMGKITAN MODEL ALTMAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 
BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah ada perbedaan Z-score yang signifikan antara perusahaan yang 
listing dan delisting di Bursa Efek Jakarta dan menganalisis ketepatan model Altman dalam memprediksi kebangkrutan 
pada perusahaan manufaktur yang delisting di Bursa Efek Jakarta. Model Altman Z-score merupakan kombinasi dari 
berbagai rasio yang dianggap dapat memprediksi kebangkrutan pada suatu perusahaan. Rasio-rasio tersebut berkaitan 
dengan likuiditas (X1), profitabilitas (X2,X3) dan aktivitas perusahaan (X4,X5). 
Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui dengan jelas alasan perusahaan manufaktur yang mengalami delisting 
dari Bursa Efek Jakarta dan mengetahui apakah keputusan delisting yang dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta sudah tepat 
hasil perhitungan model Altman yang menyatakan perusahaan tersebut bangkrut. 
Pengujian penelitian ini menggunakan perhitungan Z-score dan uji beda dua rata-rata diketahui bahwa z-score 
perusahaan manufaktur listing berbeda secara signifin dari perusahaan yang delisting, Z-score perusahaan listing lebih 
besar dari perusahaan manufaktur delisting, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang jika dihitung dengan 
model Altman perusahaan itu mengalami kebangkrutan tetapi ternyata masih listing di Bursa Efek Jakarta 
 
 
 
 
02312118 / DELLY KURNIAWAN 
ANALISIS PENGARUH FAKTOR -FAKTOR FUNDAMENTAL DAN MAKRO EKONOMI TERHADAP HARGA SAHAM 
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2004 - 2007, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
- 
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01312508 / UUN ANOM SETYO N 
ANALISIS PENGARUH RIGHT ISSUE TERHADAP DIVIDEN DAN CAPITAL GAIN PADA PERUSAHAAN YANG GO 
PUBLIK DI BEJ 1996-2005, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini betujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan dividen per lembar saham(DPS) dan capital gain yang 
akan diterima dan didapat para pemegang saham antara sebelum dan sesudah peristiwa right issue Penelitian ini 
dilakukan terhadap 29 sampel perusahaan yang melakukan kebijakan right issue di Bursa Efek Jakarta selama tahun 
1996-2005. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang melakukan right 
issue selama tahun 1996-2005 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 pengujian 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 kenaiakan 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 sebelum dan sesudah right issue. Hal ini 
disebabkan karena pasar secara keseluruhan tidak atau kurang mengantisipasi informasi yang dipublikasikan dalam hal 
ini right issue. 
 
 
 
 
04312077 / ANDI MAWARDI 
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK ANTARA PERBANGKAN SYARI'AH DENGAN 
PERBANKAN KONVENSIONAL, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank antara perbankan syari’ah dengan 
perbankan konvensional dengan menganalisa laporan keuangannya dengan menggunakan rasio CAMEL. Langkah-langkah 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pertama melakukan perhitungan masing-masing variabel selama 
empat tahun berturut-turut. Kemudian dilakukan perhitungan nilai kredit dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan 
setelah itu dilakukan perhitungan rasio keuangan CAMEL untuk menentukan apakah bank-bank yang diteliti masuk dalam 
kategori sehat atau tidak sehat. Penelitian ini menggunakan 8 variabel yaitu CAR, RORA, PPAP, NPM, ROA, BOPO, C’M, 
dan LDR. Hasil analisis berhasil membuktikan bahwa bank-bank yang diteliti masuk dalam kategori sehat dan dari 
variabel–variabel yang digunakan, hanya variable BOPO yang secara signifikan terdapat perbedaan antara perbankan 
syari’ah dengan perbankan konvensional pada peride 2004-2007 
Kata kunci : Kesehatan bank, Rasio CAMEL, CAR, BOPO, dan LDR 
 
 
 
 
04312216 / GHALUH SRI ERRYANDANI  
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS SIKLUS PENJUALAN TERKOMPUTERISASI  PADA PT. 
YUDHISTIRA YOGYAKARTA , 2008/2009 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk memperoleh tingkat keyakinan yang wajar atas informasi yang dihasilkan 
dari laporan keuangan. Penggunaan komputer dalam pengolahan data di setiap perusahaan akan sangat membantu 
mempermudah pemecahan masalah, terutama berkaitan dengan penyajian informasi. Penelitian ini berupa studi kasus 
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Siklus Penjualan Terkomputerisasi pada PT. Yudhistira Yogyakarta. Penelitian ini 
bertujuan untuk membantu badan usaha dalam mengevaluai penerapan pengolahan data terkomputerisasi pada system 
dan prosedur siklus penjualan secara tepat agar pihak manajemen dapat membuat perubahan atas kelemahan yang ada 
pada penerapan pengendalian internal terhadap pengolahan data terkomputerisasi pada siklus penjualan.  
Data yang digunakan berupa data kualitatif yang berasal dari sumber internal PT. Yudhistira Yogyakarta. Metode yang 
digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan, yaitu melalui observasi, wawancara, kuosioner, dan dokumentasi; 
serta teknik analisis kualitatif yang berkaitan dengan evaluasi sistem pengendalian intern atas siklus penjualan 
terkomputerisasi pada PT. Yudhistira Yogyakarta.  
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Hasil penelitian : (1) Pemisahan fungsi dan tanggung jawab dalam perusahaan cukup memadai, dalam menjalankan 
siklus penjualan mulai dari order penjualan hingga penagihan dilakukan oleh beberapa bagian; (2) Sistem otorisasi dan 
pencatatan telah dilakukan dengan memadai, setiap prosedur dan dokumen yang digunakan diotorisasi terlebih dahulu 
oleh pejabat yang berwenang; (3) Pengendalian dokumen cukup memadai, perusahaan menggunakan dokumen surat 
pesanan penjualan, faktur penjualan, tanda terima penagihan, dan faktur pajak; (4) Setiap pelaksanaan prosedur, 
perusahaan melakukan evaluasi, terlebih cross check terhadap data yang ada dalam database di computer; (5) 
Pengendalian perangkat keras dan lunak telah dilaksanakan dengan memadai; (6) Pengendalian keamanan fisik cukup 
memadai karena letak ruang computer terpisah, tidak mencolok, terkunci, aman dari gangguan atau bencana, dilengkapi 
alat pendingin, dan UPS; (7) Pengendalian keamanan data memadai, terdapat penggunaan password bagi bagian yag 
melakukan akses atas komputer; (8) Pengendalian terhadap keluaran berupa laporan tercetak cukup baik.  
Kata kunci : pengolahan data terkomputerisasi, pengendalian internal, siklus penjualan.  
 
 
 
04312139 / ANDRY PRASEPTIAWAN 
HUBUNGAN CORPORATE GOVERNANCE DENGAN PENGUNGKAPAN INFORMASI, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara penerapan Corporate Governance dengan tingkat pengungkapan 
informasi. Populasi objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 
Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang masuk dalam pemeringkatan penerapan Corporate 
Governance yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) tahun 2003 – 2005. 
Pengambilan sampel dengan metode Purposive Judgement Sampling, dengan kriteria perusahaan perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang masuk dalam pemeringkatan penerapan Corporate Governance yang dilakukan oleh 
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) tahun 2003 – 2005. Memiliki laporan keuangan auditan per 31 
Desember beserta catatan dan penjelasan atas laporan keuangan tersebut. Jumlah sampel 35 laporan keuangan tahunan 
perusahaan. Sumber penelitian, data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Data dianalisis menggunakan analisis 
korelasi dan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel corporate governance dan ukuran perusahaan secara statistik mempunyai 
hubungan positif dan signifikan dengan indeks pengungkapan. Sedangkan variabe l kontrol lainnya tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan indeks pengungkapan. Secara simultan variabel corporate governance maupun 
variabel-variabel kontrol (regulasi, strutur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan) 
berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pengungkapan. Variabel corporate governance secara statistik berpengaruh 
signifikan terhadap indeks pengungkapan. Variabel struktur kepemilikan saham secara statistik berpengaruh signifikan 
terhadap indeks pengungkapan. Variabel-variabel kontrol secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 
pengungkapan. 
 
 
 
 
04312359 / NOVITA KUSUMAWATI 
HUBUNGAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DENGAN KINERJA PERUSAHAAN NON FINANSIAL DI 
BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai hubungan penerapan corporate governance 
dengan kinerja perusahaan non financial di Bursa Efek Jakarta. 
Populasi objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan go publik terdaftar dalam Bursa Eefek Jakarta tahun 2003 
sampai dengan 2006.Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Populasi yang dijadikan sampel adalah yang 
memenuhi kriteria tertentu menurut peneliti. 
Sampel keseluruhan ada 25 perusahaan, yang terdiri dari tahun 2003 ada 8 perusahaan, tahun 2004 ada 5 perusahaan, 
tahun 2005 ada 7 perusahaan dan tahun 2006 ada 5 perusahaan yang masuk daftar CGPI. Sumber penelitian, data 
sekunder berupa laporan keuangan yang terdiri dari ROE, Tobin’s Q, Posisi Aktiva, ukuran perusahaan, kesempatan 
tumbuh dan data indeks.Data dianalisis menggunakan analisis korelasi dan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel corporate governance mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja 
perusahaan. Sedangkan variable kontrol lainnya tidak memunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja perusahaan 
yang diukur dengan Tobin’s q. 
Sedangkan pada pengukuran kinerja dengan menggunakan ROE menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan 
corporate governance, maupun variable control (komposisi aktiva, ukuran perusahaan dan kesempatan untuk tumbuh) 
dengan kinerja perusahaan. 
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04312259 / SITI FITRIANI 
PENGARUH COMPUTER ANXIETY TERHADAP KEAHLIAN MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN KOMPUTER 
(STUDI PADA FE UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA), 18 November 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Computer Anxiety adalah keadaan psikologis individu yang mempunyai reaksi negatif dan merupakan bentuk 
ketidaksukaan seseorang dengan teknologi komputer yang disebabkan oleh rasa ketakutan, kecemasan dan kegelisahan 
serta kehawatiran akan adanya bahaya dan kegagalan. Sikap negatif ini dapat menyebabkan rendahnya keahlian 
seseorang dalam menggunakan komputer yang akan berdampak pada kinerja yang bersangkutan, karena sikap pada 
komputer mempunyai pengaruh terhadap keyakinan dan kemampuan diri dan kinerja individual. 
Tujuan penelitian ini adalah unt uk menguji pengaruh Computer Anxiety terhadap keahlian mahasiswa dalam 
menggunakan komputer. Data yang digunakan berasal dari penyebaran kuisioner pada 90 mahasiswa FE UII. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sample dan analisis data penelitian menggunakan metode 
statistik regresi sederhana. 
Hasil analisis yang diperoleh membuktikan bahwa Computer Anxiety 
mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap keahlian mahasiswa dalam menggunakan komputer. 
 
 
 
01312234 / ERRIK WIDYANDOKO 
PENGARUH FAKTORFUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR 
PERTAMBANGAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Melonjaknya harga komoditas pertambangan dan energi, seperti: minyak, gas, batubara, nikel, kelapa sawit dan karet di 
pasar internasional membuat laba perusahaan yang bergerak di sektor-sektor tersebut meningkat tajam. Padahal, 
sebelumnya sektor ini dijauhi perbankan karena dinilai berisiko tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit yang 
mengalir ke sektor pertambangan selama periode September 2006 sampai dengan September 2007 tumbuh 74,2 persen 
dari Rp 9,95 triliun menjadi Rp 17,34 triliun. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di antara sektor lainnya. 
Pertumbuhan kredit sektor pertambangan juga jauh melampaui rata-rata pertumbuhan kredit di semua sektor sebesar 21 
persen. 
Metode pengambilan sampel menggunakan non probability random sampling (purposive sampling method). Populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan, kemudian diambil sampel perusahaan sebanyak 6 perusahaan karena 
memiliki laporan keuangan secara lengkap mulai dari tahun 2003-2006. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa ROA, ROE, 
DER, PBV, DPR, r dan beta saham secara serentak dan signifikan mempengaruhi harga saham sebesar 68,6% dan 
sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Secara parsial 
saat periode penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA, DER, DPR, dan beta saham berpengaruh positif signifikan 
terhadap harga saham sedangkan ROE terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Sementara untuk 
variabel PBV dan r tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian hipotesis dalam 
penelitian tidak seluruhnya terbukti. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar investor dalam melakukan 
transaksi saham pada perusahaan sektor pertambangan di BEJ selama periode penelitian hanya memperhatikan besarnya 
profitabilitas, dividen, rasio hutang dan risiko sistematis, tetapi tidak mempertimbangkan nilai buku dan r dalam 
memprediksi harga saham pada tingkat undervalue maupun overvalue. 
 
 
 
 
04312034 / SONYA MUTIARIKA CHERRIONOSTA 
PENGARUH FREE CASH, LABA OPERASI DAN SIZE PERUSAHAAN EXPECTTED RETURN PADA INDUSTRI 
KEUANGAN DAN PERBANKAN DIBURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2004-2007, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
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 free 
cash flow, laba operasi, dan size perusahaan terhadap expected return pada industri keuangan dan perbankan di Bursa 
Efek Jakarta pada tahun 2004-2007. Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan 
berjumlah 24 perusahaan. Hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis statistik regresi linier berganda 
menunjukkan bahwa Free Cash Flow berpengaruh terhadap expected return, Laba Operasi berpengaruh terhadap 
expected return, dan Size Perusahaan berpengaruh terhadap expected return.  
 



INDEKS SKRIPSI AKUNTANSI 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 
 

PERPUSTAKAAN FE-UII 
 

94

04312491 / JAMAL ADI K 
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DI INDUSTRI PERBANKAN 
INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari good corporate governance terhadap manajemen laba. Good 
corporate governance diukur dengan menggunakan 4 variabel yaitu komposisi dewan komisaris independent, ukuran 
dewan komisaris, keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan. Sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2002-2005. Teknik pengumpulan sample dilakukan 
secara purposive sampling dan terdapat 20 perbankan yang menjadi sample penelitian. 
Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba 
adalah ukuran dewan komisaris. 
Dimana semakin besar ukuran dewan komisaris maka tindakan manajemen laba akan semakin besar juga dan berlaku 
sebaliknya. Dan hasil pengujian yang dilakukan secara serempak mendapatkan hasil bahwa variabel-variabel good 
corporate governance yang diukur menggunakan komposisi dewan komisaris independent, ukuran dewan komisaris, 
keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
 
 
 
01312170 / BUDI ICHSANUL CHOLIQ 
PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DAN NON AKUNTANSI TERHADAP INTIAL RETURN STUDI PADA 
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Initial return merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham akibat adanya perbedaan harga beli saham 
pada saat IPO dengan harga jual saham yang sama di pasar sekunder di hari pertama. Oleh karena itu, penulis 
menganalisis pengaruh informasi akuntansi dan informasi non akuntansi terhadap initial return dengan studi pada 
perusahaan yang melakukan IPO di BEJ antara tahun 2001 – 2006. pada penelitian ini yang menjadi variable informasi 
akuntansi meliputi ROA, EPS, solvability ratio, ukuran perusahaan, dan prosentase pemegang saham lama. Sedangkan, 
variable informasi non akuntansi meliputi umur perusahaan dan rata – rata kurs valuta asing. Penelitian ini dilakukan 
karena penelitian sebelumnya belum menunjukkan kekonsistenan hasil mengenai faktor – faktor apa saja yang 
sebenarnya mempengaruhi initial return saham. Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi berganda.  
Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan yang melakukan IPO di BEJ yang memiliki initial return lebih besar dari 
nol dan memiliki ROA positif yaitu sebanyak 59 perusahaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variable informasi akuntansi dan variable non akuntansi, 
berpengaruh signifikan terhadap initial return. Tetapi, secara parsial hanya variable dari informasi akuntansi yakni EPS 
dan solvability ratio yang berpengaruh signifikan terhadap initial return. Hal ini berarti menunjukkan bahwa besarnya 
kedua variabel dari informasi akuntansi tersebut berkaitan dengan keberhasilan IPO yang akan dilakukan perusahaan dan 
keputusan investasi yang dilakukan calon investor pada perusahaan yang baru melakukan listing.  
 
 
 
 
04312490 / AGUSTINA OCTARIA SUSANTI 
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL MAHASISWA TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Mahasiswa Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi” yang 
bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dan tingkat pemahaman 
akuntansi. 
Kecerdasan emosional diukur dengan pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial, 
sedangkan tingkat pemahaman akuntansi diukur dengan pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 150 responden mahasiswa yang masih aktif menempuh kuliah di Perguruan Tinggi di Yogyakarta. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert. Alat analisis yang digunakan adalah 
uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, 
empati dan keterampilan social terbukti berpengaruh secara siginfikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi yang 
dimiliki oleh mahasiswa. 
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04312048  / SEKAR PHALEFI IRAWATI  
PENGARUH KESEMPATAN INVESTASI DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS 
LABA , 18 November 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesempatan Investasi dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Kualitas Laba” 
yang bertujuan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kesempatan investasi dan mekanisme corporate 
governance terhadap kualitas laba baik secara simultan (bersama-sama) maupun individu. Dalam penelitian ini 
mekanisme corporate governance terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan 
komisaris independent, dan keberadaan komite audit. Penelitian ini mengambil sampel seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan metode purposive sampling untuk tahun 2003-2006. Dari 
seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Jakarta hanya 45 perusahaan yang menjadi sample dari 
penelitian ini. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) secara simultan (bersama-sama) kesempatan investasi dan mekanisme 
corporate governance berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laba cukup kuat atau sedang; (2) secara 
individu kesempatan investasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan keberadaan komite audit 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan komposisi dewan komisaris independent tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laba.  
 
 
 
03312376 / CHYNTIA POETRI W. 
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PT. BANK MANDIRI 
(PERSERO) Tbk KANWIL III JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Kompensasi merupakan salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 
Dengan meningkatnya produktivitas kerja maka diharapkan dapat meningkatkan hasil yang ingin dicapai oleh 
perusahaan. 
Penelitian tentang pengaruh kompensasi finansial terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Bank Mandiri Persero Tbk 
Kanwil III Jakarta bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 
langsung terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan juga untuk menentukan factor kompensasi finansial apakah yang 
paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi 
finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kanwil III Jakarta. Dan faktor kompensasi finansial langsung merupakan faktor 
yang paling dominant mempengaruhi produktivitas kerja karyawan PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kanwil III Jakarta. 
Kata kunci : manajemen sumber daya manusia, kompensasi, produktivitas kerja 
 
 
 
 
04312376 / ANGGA ANINDITA PUTRA 
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN 
(STUDI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK SEKTOR MANUFAKTUR), 2008/2009 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh mekanisme Corporate Governance, antara lain Kepemilikan 
Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit. 
Pada penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pengaruh konsekuensi dari Manajemen Laba pada Kinerja Keuangan 
Perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel data dari 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta yang mengeluarkan laporan keuangan pada periode 2002 – 2006. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi 
Berganda dan Regresi Sederhana. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan (1)kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba (2) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba (3) proporsi dewan 
komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba (4) ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba (5) komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba (6) hasil uji bersama antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris 
independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba (7) 
manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
Key Word : Corporate Governance, Earnings Management, Financial 
Performance 
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02312010 / RIDWAN YOGIE SETYA PUTRA 
PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEMAMPUAN MEMBAYARKAN 
DIVIDEN PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap kemampuan membayarkan dividen 
pada perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002-2006”. Penelitian ini menganalisis pengaruh Return on 
Investment (ROI), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Growth Potential (GP), Cash Position (CP), dan Ukuran 
Perusahaan (SZ) terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). Alat analisis dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda 
metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Investment (ROI), Current Ratio 
(CR), Cash Position (CP),  dan Ukuran Perusahaan (SZ)  berpengaruh positif terhadap Dividen Payout Ratio (DPR), 
sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) dan Growth Potential (GP) berpengaruh negatif terhadap Dividen Payout Ratio 
(DPR). 
Kata Kunci : Return on Investment (ROI), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Growth Potential (GP), Cash 
Position (CP), Ukuran Perusahaan (SZ), dan Dividen Payout Ratio (DPR 
 
 
 
01312492 / ASRI SOFIYANTI 
PENGARUH SET KESEHATAN INVESTASI, RASIO LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN LQ- 45 DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312301 / ANGGA NURHEVA S. 
PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP STRUKTUR 
PENDANAAN PADA INDUSTRI OTOMOTIF DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi signifikansi pengaruh variable struktur aktiva, ukuran perusahaan, dan 
pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap struktur pendanaan industri Otomotif yang go pulik di BEJ. 
Mengidentifikasi signifikansi pengaruh variabel struktur aktiva, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan secara 
parsial terhadap struktur pendanaan industri Otomotif yang go pulik di BEJ. Mengidentifikasi variable yang paling 
berpengaruh signifikan terhadap struktur pendanaan industri Otomotif yang go pulik di BEJ. 
Populasi objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan otomotif yang masih aktif dan tercatat di Bursa Efek Jakarta 
selama periode tahun 2003 sampai tahun 2006. Teknik pengambilan sampel dengan metode Purposive Sampling yaitu 
sampel yang diambil dengan pertimbangan tertentu. Jumlah populasi ada 15 perusahaan otomotif, tetapi yang sesuai 
dengan kreterian yang ditentukan sebesar 11 perusahaan otomotif, karena ada beberapa dari perusahaan tersebut yang 
tidak membuat laporan keuangan dan tidak dapat diakses sampai tahun 2006. Sumber penelitian, data sekunder berupa 
laporan keuangan yang terdiri dari struktur aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan struktur pendanaan 
yang bersumber dari neraca dan rugi laba.Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial struktur aktiva, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan 
berpengaruh signifikan terhadap struktur pendanaan. Secara serentak atau simultan struktur aktiva, ukuran perusahaan, 
dan pertumbuhan penjualan, berpengaruh signifikan terhadap struktur pendanaan. 
Variasi struktur pendanaan (Y) yang dapat dijelaskan dengan persamaan regresi adalah 50,3% dipengaruhi struktur 
aktiva, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan, sedangkan sisanya untuk 49,7% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang berada di luar persamaan. Struktur aktiva mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap struktur pendanaan. 
 
 
 
01312329 / PARAHITA TEJA S.D 
PENGARUH UTANG TERHADAP LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC DI BURSA EFEK 
JAKARTA, 2008/2009 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh total utang per total aktiva terhadap laba perusahaan, (2) 
pengaruh utang jangka panjang per total aktiva terhadap laba perusahaan, dan (3) pengaruh utang jangka pendek per 
total aktiva terhadap laba perusahaan. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang go publik di BEJ. 
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria pengambilan sampel: (1) perusahaan sampel 
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termasuk dalam sektor manufaktur, (2) memiliki laporan keuangan tahunan auditan yang lengkap selama tahun 2001-
2006. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut sebanyak 99 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan hasil analisis regresi linear berganda. Sebelum digunakan untuk menguji hipotesis, hasil analisis 
regresi dikenai uji asumsi klasik yang terdiri atas uji: autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Total utang per total aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba (ROE) 
(b1=-0,157; t=-4,456; p=0,000). Hal ini menunjukkan jika total utang per total aktiva meningkat atau membesar maka 
laba (ROE) akan cenderung menurun; tetapi jika total utang per total aktiva menurun atau mengecil maka laba (ROE) 
akan cenderung menurun. (2) Utang jangka panjang per total aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba 
(ROE) (b2=-0,165; t=-3,063; p=0,002). 
Hal ini menunjukkan jika utang jangka panjang per total aktiva meningkat atau membesar maka laba (ROE) akan 
cenderung menurun; tetapi jika utang jangka panjang per total aktiva menurun atau mengecil maka laba (ROE) akan 
cenderung menurun, dan (3) Utang jangka pendek per total aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba 
(ROE)(b3=-0,133; t=-2,977; p=0,003). Hal ini menunjukkan jika utang jangka pendek per total aktiva meningkat atau 
membesar maka laba (ROE) akan cenderung menurun; tetapi jika utang jangka pendek per total aktiva menurun atau 
mengecil maka laba (ROE) akan cenderung menurun. 
 
 
 
02312220 / INDAH PUSPITA SARI 
PENGARUH WEEKEND EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM BERDASARKAN SIZE FIRM DI BURSA EFEK 
JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Prapti Antar Wiyati, Dra., M.Si., Ak. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
01312344 / FAKHRIANNOOR SETIAWAN 
ANALISIS EFISIENSI PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEJ SEBELUM DAN SESUDAH 
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000, 2008 
Pembimbing: Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
03312241 / SINGGIH PRAMUDA TRISNANTO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
GO PUBLIC DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Pada dasarnya, struktur modal perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan 
(insider)atau modal yang berasal dari luar perusahaan (outsider). Untuk menentukan komposisi yang tepat mengenai 
keputusan struktur modal maka perlu dilakukan suatu analisis. Analisis ini banyak dilakukan oleh manajer untuk 
memutuskan struktur modal perusahaannya. Selain itu, analisis ini juga sering dilakukan oleh para investor sebagai dasar 
untuk menginvestasikan dananya kepada suatu perusahaan. 
Dalam mengambil suatu keputusan pendanaan, seorang manajer dituntut untuk melakukan tindakan yang tepat. Salah 
satunya adalah dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Analisis ini bermanfaat sebagai 
bahan pertimbangan bagi seorang manajer perusahaan untuk menentukan apakah dia akan tetap menggunakan 
pendanaan dari dalam perusahaan atau akan menggunakan dana dari luar (hutang). Demikian halnya dengan yang 
dilakukan oleh investor. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
struktur modal pada 23 perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2002 sampai dengan 2006. Pada penelitian ini 
menggunakan Struktur Modal sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk variabel independen menggunakan Ukuran 
Perusahaan (size), Risiko Bisnis (business risk), Pertumbuhan Asset (asset growth), Kemampulabaan (profitability), dan 
Struktur Kepemilikan (ownership structure). Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda 
dengan bantuan software SPSS for Windows Versi 15.0.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan (size), dan Kemampulabaan (profitability) berpengaruh 
secara signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Implikasinya bahwa ke dua faktor tersebut digunakan oleh para 
manajer untuk memutuskan struktur modal perusahaannya dan bagi investor untuk keputusan invesatasinya. Sedangkan 
Risiko Bisnis (business risk), Pertumbuhan Asset (asset growth), dan Struktur Kepemilikan (ownership structure) tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 
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04312397 / ASTRI NOVIANTI 
ANALYSIS OF SELLING,GENERAL AND ADMINISTRATIVE COST STICKINESS ON NET SALES AT DIFFERENT 
ECONOMIC CONDITION (EMPIRICAL STUDY OF MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN THE INDONESIA 
STOCK EXCHANGE), 2008 
Pembimbing: Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
A traditional theory of cost behavior is that cost responses mechanically to activity volume. Mechanical means that cost 
adjust without management intervention. The purpose of this research is to investigate whether cost is “sticky” in 
different economic condition. The cost is sticky if whether cost increases more when volume rises than they decrease 
when volume is fallen by an equivalent amount. 69 manufacturing firms listed in the Jakarta Stock Exchange from 1993 
to 2004 (divided into three  period) were taken as sample using purposive sampling method. The statistical method used 
to test hypotheses is panel data log linear regression. The result of this study shows that: 1) cost stickiness is not found 
before and after economic crisis period, but it is found in during economic crisis period. 2)The degree of stickiness 
increases with employee intensity in each period with the highest stickiness before economic crisis. 3) The degree of 
stickiness increases with asset intensity before economic crisis period. While, during and after economic crisis, the degree 
of stickiness decrease with the increase asset intensity. 
Keywords: Cost Behavior, Economic Crisis, Selling, General and Administrative Cost, Employee Intensity, Asset Intensity 
 
 
 
 
04312299 / YOGI BAGAS DEWANTO 
CORPORATE GOVERNANCE DAN NILAI PERUSAHAAN: ANALISIS STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN STRUKTUR 
DEWAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (FIRM VALUE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK 
INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 
saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak – pihak lain yang berkepentingan baik 
intern maupun ekstern yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Isu Corporate Governance muncul karena 
terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Isu Corporate Governance muncul karena 
terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan yang disebut dengan masalah agensi. Teori 
pemisahan antara kepemilikan dengan kontrol perusahaan menyatakan bahwa agent mengelola perusahaan dan 
bertindak untuk maksimalisasi keuntungan bagi principal. Pada praktiknya, muncul perbedaan kepentingan antara 
manajemen (agent) dan pemegang saham (principal) yang disebut konflik keagenan yang pada akhirnya berpotensi 
mempengaruhi nilai perusahaan. 
Penelitian ini melakukan pengujian terhadap pengaruh struktur kepemilikan dan struktur dewan terhadap nilai 
perusahaan (firm value). Penelitian ini menguji pengaruh positif dari struktur kepemilikan institusional, struktur 
kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, jumlah dewan komisaris independen, serta jumlah komite audit 
terhadap nilai perusahaan yang di proxy dengan Tobin’s Q. Penelitian ini dilakukan terhadap 98 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2002–2006. Penelitian ini mendapatkan bukti mengenai pengaruh 
positif kepemilikan institusional, dewan komisaris dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. 
Kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Kata kunci : Good Corporate Governance, nilai perusahaan, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan 
manajerial, jumlah dewan komisaris, jumlah dewan komisaris independen, komite audit, Tobin’s Q. 
 
 
 
 
04312379 / FITRI HERMA PRATIWI 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. 
Corporate Governance diukur dengan CGPI (Corporate Governance Perception Index) berdasarkan pada pemeringkatan 
yang telah disusun oleh IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance ) dan kinerja perusahaan yang diukur 
dengan Return on Equity dan Tobin’s Q. Metode Statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sampel 
penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan mengikuti survey yang dilakukan oleh IICG (The Indonesian 
Institute for Corporate Governance ) tahun 2001-2005 dan termasuk dalam pemeringkatan CGPI (Corporate Governance 
Perception Index). 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa Corporate Governance mempengaruhi kinerja 
pasar perusahaan. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menggunakan data pasar pada periode beri kutnya dari 
periode data Corporate Governance. Sehingga pasar sudah bisa bereaksi terhadap penerapan Corporate Governance. Jika 
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perusahaan mengimplementasikan Corporate Governance dengan baik maka semakin besar kerelaan investor untuk 
mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Namun Corporate Governance tidak 
mempengaruhi secara langsung kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Hal ini membuktikan bahwa masih 
rendahnya kesadaran emiten dalam menerapkan Good Corporate Governance. 
Kata kunci: Corporate Governance , Kinerja Perusahaan, Return on Equity, Tobin’s Q 
 
 
 
03312176 / APRILISA RACHMAWATI 
PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KAPITALISASI PASAR DI BURSA EFEK JAKARTA 
(PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2001-2005), 2008 
Pembimbing: Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi akuntansi terhadap kapitalisasi pasar pada perusahaan 
manufaktur. Informasi akuntansi terdiri dari rasio keuangan yairasio profitabilitas (Return on Assets (ROA), Return on 
Equity (ROE), Net profit margin (NPM) dan Operating profit margin (OPM)) dan rasio leverage ( Debt to equity ratio (DER) 
,Debt to total Assets (DTA)). 
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : a) saham perusahaan 
manufaktur terdaftar dari tahun 2001-2005, b) melakukan publikasi laporan keuangan dari tahun 2002-2006, dan c) 
memiliki data rasio keuangan dari tahun 2001-2005. Regresi berganda yang digunakan yaitu metode least square. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan level signifikansinya 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2001, 2002 dan 2003 rasio profitabilitas dan rasio leverage tidak 
berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar, hal ini disebabkan karena probabilitasnya lebih besar dari 5 %, tahun 2004 dan 
2005 ROE berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar karena probabilitasnya di bawah 5 %. Secara simultan rasio keuangan 
berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar hanya pada tahun 2005 sebesar 70.6 %. Meskipun demikian, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa investor masih menggunakan rasio keuangan sebagai alat pengambilan keputusan terutama pada 
tahun 2004, dan 2005. 
 
 
 
 
04312009 / AMITA PRAMASUFI 
THE ANALYSIS OF EMPLOYEES PERSPECTIVE TOWARD QUALITY MANAGEMENT IN TELECOMUNICATION 
SERVICE COMPANY IN INDONESIA : A CASE STUDY IN PT NOKIA SIEMENS NETWORKS, 2008 
Pembimbing: Primanita Setyono, Dra., MBA, Ak 
Abstrak/abstract 
The implementation of Total Quality Management within a company has been a major issue nowadays. Due to that fact, it 
is therefore important to understand how and what determinant factors influence the implementation of total quality 
management in a company. Prior researches in this area have identified several perceptions (such as leadership and 
strategy of the company) that are believed to impact the quality management implemented in the company. 
The main purpose of this research is to know the relationship between the leadership and the strategy implemented in the 
company toward the implementation of total quality management. Beside that, it investigated the perception of all level 
employees of PT Nokia Siemens Networks Indonesia toward the implementation of total quality management and the 
factors affected. 
Moreover, there are three focuses that construct the implementation of total quality management, which are the culture 
of the company, the management of human resources, and the infrastructure of the company. The findings indicate that 
strategy play an important role in the quality management implemented in the company. Meanwhile, the relationship 
between leadership and strategy show a positive relationship but it is not significant. This, in turn, could help to 
determine the measures that need to improve quality management implemented. 
Keywords: Total Quality Management (TQM), Leadership, Strategy, Culture, Infrastructure, Human Resource 
 
 
 
 
92212165 / MAHMUD ABDUL AZIZ 
ALTYERNATIF KEBIJAKAN DENGAN CARA LEASING PADA CV. ARTHA KENCANA DI KLATEN, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
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00312048 / WAHYU NUGRAHANTI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BETA SAHAM PADA PERUSAHAAN JASA DI BURSA EFEK 
JAKARTA PERIODE 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini meneliti tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi beta saham di perusahaan jasa di Bursa Efek 
Jakarta periode tahun 2002-2006. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang digunakan, yaitu variabel dependen dan 
variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu Beta saham, sedangkan variabel independen yang 
digunakan yaitu Asset Growth, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Total Asset Turn Over, Return On Asset, dan 
Earning Per Share. Perusahaan yang digunakan sebagai sample terdapat 34 perusahaan yang listing di BEJ tahun 2002-
2006. Untuk menguji hipotesa digunakan alat Analisis Regresi Linier Berganda, dan untuk menguji hasil analisis regresi 
berganda yang signifikan dan representativ digunakan uji Asumsi Dasar Klasik. Uji asumsi dasar klasik dijabarkan dalam 
uji Normalitas, uji Heterosdastisitas, uji Multikolinieritas, dan uji Autokolerasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, 
didapat variabel independen yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  
 
 
 
01312141 / DANANG SAPUTRO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Perataan laba adalah cara yang digunakan oleh manajmen untuk mengurangi naik turunnya/fluktuasi laba yang 
dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara artificial (metode akuntansi) maupun secara riil(melalui 
transaksi). Tindakan perataan laba dianggap sebagai tindakan yang umum dilakukan oleh manajemen untuk mencapai 
maksud tertentu. Namum demikian, praktek 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 factor-faktor yang mempengaruhi praktek perataan laba yaitu besaran perusahaan, 
profitabilitas, dan leverage operasi. Pemisahan antara perusahaan yang melakukan perataan dan tidak melakukan 
perataan menggunakan indeks eckel terhadap laba operasi untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Sampel 
penelitian berjumlah 69 perusahaan. Pengamatan dilakukan selama 4 tahun yaitu 2003-2006. 
Faktor yang tidak mempengaruhi praktek perataan laba terangkum dalam hipotesis null. Analisis statistic yang digunakan 
terdiri dari: 
1. Pengujian univariate, untuk mengetahui signifikan tidaknya perbedaan antara perusahaan perata dan bukan perata 
laba. Dalam hal ini menggunakan T-test jika data terdistribusi normal dan Mann Whitney test jika data tidak terdistribusi 
normal. 
2. Pengujian Multivariate dengan menggunakan logistic regression untuk mengetahui factor-faktor yang berpengaruh 
terhadap prektek perataan laba. 
Hasil perhitungan indeks eckel menunjukkan bahwa sebanyak 47 perusahaan yang melakukan praktek perataan laba. 
Sedangkan dari hasil analisis logistic regression baik secara serentak maupun terpisah terhadap ketiga variable 
independen yang diduga berpengaruh pada praktek perataan laba ternyata hanya leverage operasi yang terbukti 
berpengaruh. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa besaran perusahaan dan 
profitabilitas tidak berpengaruh pada praktek perataan laba. 
Hanya leverage operasi yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan tersebut. 
 
 
 
02312278 / FARADILLAH 
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN PERATAAN LABA YANG 
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 25 Agustus 
2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
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01312518 / ARVITA RIANTO 
ANALISIS SENSITIVITAS ETIS MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 
2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
02312333 / FANDIE ROKHMAN 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GO PUBLIC  DI 
BEJ TAHUN 2001-2005., 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
01312046 / DEDY FAKHRIANSYAH 
FAKTR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BEJ, 
2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312324 / MELLISA DWI JAYANTI 
MANFAAT INFORMASI RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA (STUDI EMPIRIS 
TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA), 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji mengenai temuan empiris dari rasio keuangan, terutama yang 
berhubungan dengan manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba dari tahun 2005 sampai dengan tahun 
2006. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari perusahaan yang go publik di Bursa Efek 
Jakarta untuk delapan tahun dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006. Rasio keuangan dipilih dengan menggunakan 
metode stepwise regression.  
Hipotesa dari rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba dari tahun 2005 sampai dengan 2006 diuji dengan 
menggunakan metode regresi berganda, t-test dan F-test. Hasil dari penelitian ini menyatakan delapan rasio keuangan 
yaitu NS/QA (Net Sales to Quick Assets), LTL/SE (Long Term Liabilities to Shareholder Equity), LTD/TA (Long Term Debt 
to Total Assets), C/CL (Cash to Current Liabilities), CL/TA (Current Liabilities to Total Assets), NW/TA (net worth to total 
assets), OP/PBT (Operating Profit to Profit Before Tax) dan PAT/FA (Profit After Taxes to Fixed Assets) dapat digunakan 
untuk memprediksi perubahan laba satu tahun kedepan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa empat rasio keuangan 
C/CL (Cash to Curent Liabilities), S/CL(Sales to Current Liabilities), LTD/TA (Long Term Debt to Total Assets), LTL/SE 
(Long Term Liabilities to Shareholder Equity), NW/TA (Net Worth to Total Assets), PBT/SE (Profit Before Taxes to 
Shareholder Equity).dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba tahun dua tahun kedepan. 
Kata kunci : prediksi, perubahan laba, rasio keuangan 
 
 
 
02312126 / DIAN SUSANTI 
MINAT MAHASISWA AKUNTANSI DI PTS SE-YOGYAKARTA DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI 
AKUNTANSI (PPA) DITINJAU DARI GENDER DAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Kurikulum akuntansi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 34/1954, menyatakan bahwa gelar akuntansi 
hanya diberikan kepada lulusan Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk Pemerintah. Dengan demikian maka mahasiswa 
akuntansi yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan 
Universitas Sumatera Utara berhak mendapat gelar akuntansi secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) berdasar pada gender dan semester 
akhir dari semua Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Yogyakarta. Test Anova digunakan pada penelitian ini. Hasilnya: 
(1) terdapat perbedaan yang signifikan pada minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti PPA ditinjau dari gender (2) 
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tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti PPA ditinjau dari status 
akreditasi program studi (3) terdapat perbedaan yang signifikan pada minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti PPA 
ditinjau dari gender dan status akreditasi program studi. 
Kata kunci: PPA, Minat, Gender, Akreditasi Program Studi 
 
 
 
04312249 / WAHYU HIDAYAT 
PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), CASH FLOW OPERATION (CPO), DAN ECONOMIC VALUE ADDED 
(EVA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tolok ukur mana yang mempunyai pengaruh yang paling signifikan 
terhadap harga saham pada perusahaan yang go public di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini menggunakan regresi linier 
berganda untuk melihat besar kontribusi masing-masing variable bebas dalam mempengaruhi harga saham. Adapun 
hipotesis penelitian ini adalah Earning per Share (EPS), Cash Flow Operation (CFO), dan Economic Value Added (EVA) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan uji t, disimpulkan bahwa variable CFO dalam sebelas hari 
pengamatan, berpengaruh paling signifikan terhadap harga saham. 
Kata kunci: Earning per share, Cash flow Operation, Economic value added, dan harga saham. 
 
 
 
03312303 / SUCI NURAINI 
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEAHLIAN DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI 
EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI WILAYAH YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 

 
 
 
 
 
04312426 / GALUH MEI WARDANA 
PENGARUH HARGA,VOLUME PERDAGANGAN, VOLATILITAS HARGA DAN FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM 
TERHADAP BID ASK SPREAD PERUSAHAAN YG MELAKUKAN STOCK SPLIT, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
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04312051 / ARDHITA RATRIE FEBRIANI 
PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DAN INFORMASI NON AKUNTANSI TERHADAP INITIAL RETURN : STUDI 
PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan cara penilaian investor dalam membuat keputusan investasi terhadap suatu 
perusahaan. Terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam membuat keputusan investasi, 
antara lain berupa faktor informasi akuntansi dan juga faktor informasi non akuntansi yang menunjukkan keadaan suatu 
perusahaan, serta dapat menentukan pula tingkat resiko dan return yang akan didapatkan oleh investor dari perusahaan 
tersebut sebagai hasil dari investasinya. Permasalahan yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah, terdapat tiga 
permasalahan yaitu bagaimana pengaruh informasi akuntansi terhadap initial return, bagaimana pengaruh informasi non 
akuntansi terhadap initial return, dan bagaimana pengaruh informasi akuntansi dan informasi non akuntansi terhadap 
initial return.  Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh informasi akuntansi 
terhadap initial return, bagaimana pengaruh informasi non akuntansi terhadap initial return, dan bagaimana pengaruh 
informasi akuntansi dan informasi non akuntansi terhadap initial return. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pojok BEJ, ICMD, jsx statistic, dan factbook. Alat analisis 
yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan menggunakan software SPSS 13.0 for windows. Hasil dari 
penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara informasi akuntansi berupa ukuran perusahaan 
dan tingkat leverage dengan initial return. Terdapat pula pengaruh negatif signifikan antara informasi non akuntansi 
berupa jenis industry dengan initial return. Serta terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara informasi 
akuntansi dan informasi non akuntansi dengan initial return, dengan besar pengaruh kesembilan variabel adalah sebesar 
29,3%. 
 
 
 
05312473 / NELI RAKHMA WATI 
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP TINGKAT PRESTASI STUDI 
AKUNTANSI DENGAN FAKTOR KEPERCAYAAN DIRI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
02312212 / AFIFATUL CHUSNA 
PENGARUH PANGSA PASAR, RASIO LEVERAGE DAN RASIO INTENSITAS MODAL TERHADAP PROFITABILITAS 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIK DI INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
01312542 / SILFI KURNIAWATI 
PENGARUH PELAKSANAAN CORPORATE GOVERNANCE DAN RASIO BOOK/MARKET VALUE TERHADAP 
KINERJA KEUNGAN PERUSAHAAN , 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama dan pengaruh parsial pelaksanaan corporate governance 
dan rasio book/market value terhadap kinerja perusahaan; dan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara 
perusahaan yang menerapkan corporate gonvernance dengan perusahaan yang tidak menerapkan corporate 
gonvernance. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok 10 perusahaan go public 
terbaik dalam pelaksanaan corporate governance pada tahun 2002, 2003, dan 2004; yang ditentukan secara purposive 
sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa: (1) Penerapan corporate governance dan rasio book/market 
value secara bersama berpengaruh signifikan terhadap ROE (p=0,000) dengan koefisien determinasi adjusted (R²adj) 
sebesar 60,8%, (2) Penerapan corporate governance dan rasio book/market value secara bersama berpengaruh 
signifikan terhadap NPM perusahaan (p=0,000) dengan koefisien determinasi adjusted (R²adj) sebesar 57,5%, (3) 
Penerapan corporate governance dan rasio book/market value secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE dan 
NPM, (4) ROE dan NPM perusahaan yang menerapkan GCG tidak berbeda secara signifikan dengan ROE dan NPM 
perusahaan yang tidak menerapkan GCG. 
Kata kunci: Corporate governance, GCG, book/market value. 
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04312333 / WIWIK SUGIARTI 
PENGARUH PERUBAHAN ECONOMIC VALUE ADDED, PROFITABILITAS PERUSAHAAN DAN OPERATING CASH 
FLOW TERHADAP RETURN SAHAM  : STUDI PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Dalam melakukan investasi, seorang investor tentu akan menanamkan modalnya pada saham perusahaan yang memiliki 
kinerja yang baik. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perusahaan diperlukan untuk menentukan keberhasilan 
perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Artinya, perusahaan berhasil memberikan tingkat 
pengembalian (rate of return) sebagaimana yang diharapkan investor yang berupa capital gain dan dividen yield. 
Dari sudut pandang pemilik perusahaan atau investor, kinerja perusahaan dipandang dalam lingkup profitabilitas 
perusahaan atau konsep konvensional yang diukur dari beberapa aspek yaitu Return on Equity (ROE), Earning Per Share 
(EPS), Return on Asset (ROA) atau disebut Return on Investment (ROI). 
Selain konsep tersebut, terdapat metode pengukuran dengan konsep Value Based, salah satunya adalah Economic Value 
Added (EVA) yaitu mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal 
(cost of capital) yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. Operating Cash Flow (OCF) merupakan indikator 
yang dapat digunakan untuk melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 
Pada penelitian ini, penulis mencoba membuktikan pengaruh Perubahan EVA, ROI, ROE dan Operating Cash Flow 
terhadap Return Saham Perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Hasilnya, keempat variabel tersebut secara bersama-sama 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham. Variabel EVA berpengaruh signifikan secara negatif terhadap 
Return Saham sedangkan variabel lainnya seperti ROI, ROE dan OCF terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Return 
Saham. Ini berarti profitabilitas perusahaan dan Operating Cash Flow tidak berpengaruh terhadap Return Saham. 
 
 
 
 
03312368 / ANIF SAOFIKA PRATAMA 
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN AWAL PERUSAHAAN PASCA IPO DI BEJ., 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penelitian ini adalah ( 1 ) untuk mengetahui pengaruh secara serentak variabel Current Ratio, DER, Profit 
Margin, ROA dan EPS terhadap Return Awal, (2) untuk mengidentifikasi variabel manakah yang berpengaruh secara 
parsial terhadap return awal Sampel yang digunakan adalah 39 perusahaan yang melakukan IPO tahun 2000–2005, 
dimana pemilihan sampel tersebut menggunakan purpose sampling. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa EPS dan Current Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap return awal, 
sedangkan variabel yang lain DER, Profit Margin dan ROA tidak signifikan mempengruhi return awal. 
Kata kunci : Return awal, Current Ratio, Debt to Equity Ratio (DER) , Profit Margin (PM ), Return On Total Asset (ROA) , 
Earning Per Share (EPS), Initial Publik Offerings (IPO). 
 
 
 
 
01312186 / EKO MEIRENDRA 
PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL ARUS KAS METODE LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DALAM 
MEMPREDIKSI ARUS KAS DAN DIVIDEN MASA DEPAN, Desember 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan laporan keuangan khususnya informasi arus kas metode langsung 
dan tidak langsung untuk memprediksi arus kas masa depan serta mengetahui kemampuan laporan keuangan khususnya 
informasi arus kas metode langsung dan tidak langsung untuk memprediksi dividen masa depan. Arus Kas Operasi diukur 
dengan besarnya arus kas operasi bersih, sedangkan dividen diukur dengan nilai dividen kas yang tertera dalam laporan 
keuangan konsolidasi. Prediktor informasi arus kas metode langsung diukur dengan arus kas operasi masuk (AKM) dan 
arus kas operasi keluar (AKK). Sedangkan informasi arus kas metode tidak langsung diukur dengan laba bersih dan 
akrual. Pemilihan sampel dilakukan dengan Purposive sampling (pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria 
tertentu), sehingga diperoleh data sampel sebanyak 22 perusahaan selama tahun 2002 - 2006. Metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi, yaitu mengambil data sekunder di Bursa Efek Indonesia yang 
berhubungan dengan Arus Kas Operasi, Dividen Kas dan Laba Bersih. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Beda dua rata-rata pada variabel Absolute percentage error 
(APE). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komponen arus kas metode langsung lebih akurat dibandingkan model 
dengan komponen arus kas metode tidak langsung dalam memprediksi arus kas masa depan. Melalui nilai koefisien 
determinasi ditunjukkan bahwa prediktor dengan metode langsung memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan 
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dengan prediktor metode tidak langsung. Begitu juga dengan standar error pada model dengan metode langsung lebih 
kecil dibandingkan dengan model tidak langsung. Hasil kedua menunjukkan bahwa model komponen arus kas metode 
langsung lebih akurat dibandingkan model dengan komponen arus kas metode tidak langsung dalam memprediksi dividen 
masa depan. Melalui nilai koefisien determinasi ditunjukkan bahwa prediktor dengan metode langsung memberikan 
pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan prediktor metode tidak langsung. Begitu juga dengan standar error pada 
model dengan metode langsung lebih kecil dibandingkan dengan model tidak Langsung. 
 
 
 
 
06312538 / OKKA DARYUSMAN 
PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK, PEMAKAI INFORMASI AKUNTANSI, DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP 
ADVERTENSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312190 / ADI NUGROHO 
STUDI BANDING ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) DENGAN HUBUNGANNYA 
DENGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ PERIODE 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hubungan antara Economic Value Added (EVA), Return on Asset 
(ROA) dengan nilai perusahaan (firm value). Perbandingan dilakukan sengan menganalisa hubungan antara EVA dengan 
nilai perusahaan, dan hubungan antara ROA dengan nilai perusahaan.  
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengetahui 
seberapa kuat hubungan dan tingkat keeratan hubungan antara EVA dengan nilai perusahaan dan ROA dengan nilai 
perusahaan.  
Sampel yang diperoleh adalah 24 perusahaan manufaktur selama 5 tahun berturut-turut selama tahun 2002-2006 yang 
diambil dengan metode purposive sampling. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model analisis kolerasi, di mana 
model ini merupakan analisis yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana sifat dan hubungan antar variabel yang 
diteliti dengan menggunakan p-value 5% sebagai alat dalam menerima dan menolak hipotesa.  
Secara parsial variabel EVA mempunyai hubungan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur pada tahun 2002-
2006 yaitu dengan probabilitas sebesar 0,003 dengan tingkat keeratan kolerasi lemah, sedangkan variabel ROA tidak 
terbukti berhubungan signifikan terhadap nilai perusahaan yaitu dengan probabilitas sebesar 0,069 dan tingkat keeratan 
kolerasi sebesar 0,166. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan EVA mempunyai 
hubungan lebih kuat dengan nilai perusahaan dibandingkan ROA terbukti.  
 
 
 
 
03312343 / AMILIA SEPTI WULANSARI 
STUDI PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PROFESIONALISME DOSEN AKUNTANSI PERGURUAN 
TINGGI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Reni Yendrawati, Dra., M.Si, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan profesionalisme antara dosen akuntansi di perguruan tinggi negeri 
dengan swasta dan pengaruh IPK mahasiswa, pendidikan dan penghasilan orang tua terhadap profesionalisme dosen 
akuntansi. Sampel dalam penelitian ini di ambil dengan metode nonprobability sampling. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur rata-rata perbedaan dua sample yang tidak memiliki 
hubungan dan untuk mengukur pengaruh antar masing-masing variabel independen yang diteliti dengan variabel 
dependen. Dalam penelitian ini ada dua hipotesis yang akan di uji. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 
digunakan uji beda T-test dan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 12. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: ada perbedaan antara tingkat profesionalisme dosen akuntansi 
perguruan tinggi dengan swasta, dan IPK, pendidikan orang tua serta penghasilan orang tua memiliki pengaruh terhadap 
persepsi profesionalisme dosen. 
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03312366 / MOHAMMAD NASHIR SALIM 
ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI PADA BMT ISRA), 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
05312290 / ATIKA RUSNITA 
ANALISA TINGKAT KESEHATAN KINERJA BANK SYARIAH MENGGUNAKAN METODE CAMEL (STUDI PADA 
BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURAKARTA), 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk melakuakan studi lapangan mengenai tingat kesehatan kinerja yang dimiliki BMI baik dari 
segi Financial, Management, dan Operasional. Obyek penelitianya adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. 
Dimana cara pemerolehan data dari Laporan Keuangan yang dipublikasikan Tahun 2006 dan 2007 serta pengisian 
kuesioner dari penulis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa BMI memiliki nilai CAMEL yang meningkat dari tahun sebelumnya sehigga kesehatan 
yang dimiliki BMI dikategorikan”SEHAT” tetapi BMI harus tetap waspada dengan kenaikan beberapa rasio yang harus 
diperhatikan. 
 
 
 
 
04312284 / ADITYO BUDI SANTOSA 
ANALISIS PRAKTEK IJARAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH PADA BMT (BAITUL MAAL WA'TAMIL) 
(STUDI KASUS PADA BMT IQTISADUNA), 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk melakuakan studi lapangan mengenai kesesuaian antara fikih serta teori dari Ijarah sebagai 
salah satu produk sewa perbankan syariah, denagan praktek dilapangannya. Obyek penelitianya adalah custumer servis 
dan akuntan dari BMT Iqtisaduna Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dimana cara pemerolehan 
data dengan wawancara secara langsung dengan responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek Ijarah di 
lapangan masih dibutuhkan banyak pembenahan baik dari penerapan Rukun dan Syarat serta pengakuan akuntansi pada 
produk Ijarah di BMT Iqtisaduna. 
 
 
 
 
 
04312033 / MEUTHIA MAHARANI 
ANALISIS PRAKTEK MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI MUDHARABAH PADA BMT (STUDI PADA 
BMT AL IKHLAS BANTUL), 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul “Analisis Praktek Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansi Mudharabah Pada BMT (Studi Pada BMT Al 
Ikhlas Bantul).” Secara garis besar, membahas praktek penerapan PSAK No.59 dan PSAK No.105 tentang Akuntansi 
Mudharabah, serta pengakuan dan perlakuan akuntansi mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek transaksi mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul masih banyak diperlukan 
perbaikan pada beberapa hal. 
Pada sisi definisi, praktek transaksi mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul belum memenuhi definisi sesuai dengan PSAK 
dikarenakan penggunaan nisbah bagi hasil yang bersifat tetap baik usaha mengalami keuntungan maupun kerugian. Di 
sisi pengakuan dan perlakuan akuntansi, transaksi mudharabah diakui sebagai utang/kewajiban dan hal tersebut belum 
sesuai dengan PSAK, sedangkan pada penyajian, mudharabah disajikan dalam akun simpanan mudharabah, serta 
pengungkapan mudharabah dalam laporan keuangan, yang diungkapkan hanya sebagian kecil saja, misal alamat kantor 
pusat entitas syariah, nama entitas syariah dalam grup, sehingga hal tersebut belum sesuai dengan PSAK dan diharapkan 
untuk masa yang akan datang, terdapat perbaikan pada penerapan mudharabah beserta perlakuan akuntansinya. 
Kata kunci : Simpanan mudharabah, PSAK No.59, PSAK No.105, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. 
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04312388 / TOTOK FATONI 
EVALUASI IMPLEMENTASI MUSYARAKAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA BMT (STUDI 
KASUS PADA BMT AHMAD DAHLAN KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN), 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
01312089 / HADI WIGUNA PUTRA 
EVALUASI PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN STUDI PADA CIRCLE-K CABANG 
GEJAYAN YOGYAKARTA, 2008/2009 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang mengevaluasi pengendalian intern persediaan barang dagangan di 
Circle-K Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif dan anaslisis kuantitatif. Berdasar atas penelitian yang telah dilakukan 
pada swalayan Circle K dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian intern yang diterapkan secara keseluruhan sudah 
baik, tetapi ada beberapa kekurangan yang masih lemah. Hal ini diketahui berdasar unsur – unsur sistem pengendalian 
intern yaitu pengendalian umum yang terdiri dari pengendalian organisasional, pengendalian pengembangan sistem, 
pengendalian dokumentasi dan pengendalian perangkat keras dan lunak, serta pengendalian aplikasi yang terdiri dari 
pengendalian masukan, pengendalian proses dan pengendalian keluaran. 
Katakunci: “pengendalian intern, persediaan” 
 
 
 
01312118 / FUADY GUSTI 
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN "PEMBELIAN TUNAI" DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
ATTRIBUTE SAMPLING PADA PERUSAHAAN CV. GUSFAD JAYA PERIODE TAHUN 2005 - 2006 (STUDI KASUS 
BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN), 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
04312103 / RAKHMAN MULIAWAN 
FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION USING ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) METHOD CASE STUDY : 
PT. INDOSIAR KARYA MEDIA, TBK. (FROM YEAR 2004 TO 2006), 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
More improved investment climate causes more competitive level of business world, so that company will compete to 
improve its financial performance in order to be more effective and efficient. Measurement of financial performance is 
absolutely needed to know the performance of a company. Economic Value Added (EVA) as measurement tool of financial 
performance that calculates cost of capital is considered as it is able to overcome limitation in measuring company’s 
performance. 
This research has an objective to measure the financial performance of PT. Indosiar Karya Media, Tbk. from year 2004 to 
2006 by implementing Economic Value Added (EVA) method. PT. Indosiar Karya Media, Tbk. is selected as an object of 
this research because the company has been going public and listing in Jakarta Stock Exchange (BEJ). This research uses 
secondary data obtained through documentation. This research is a descriptive research with qualitative data analysis 
technique. 
Based on the research results, it is known that PT. Indosiar Karya Media, Tbk. could only make positive EVA in year 2004. 
The EVA values of PT. Indosiar Karya Media, Tbk. are; Rp128.570.080.218,94 in year 2004, (Rp170.478.826.467,72) in 
year 2005, and (Rp306.535.137.684,89) in year 2006. The negative result of EVA in year 2005 and 2006 was because of 
the excessive utilization of its capital stocks of the company without considering the company’s ability in producing net 
profit, and also due to the increase in operational charge that must be burdened by the company on those periods (2005-
2006). The results show the strength of the performance measurement method by using EVA, that the company showing 
positive income is not always able to meet the company’s obligation to company’s stakeholders. Because of the strength, 
it is better for a company to use EVA concept as one measurement tool of financial performance. This concept can give 
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much more benefit, especially for investors and candidate of investors. 
Key words: Company financial performance, Economic Value Added (EVA), cost of capital. 
 
 
 
05312001 / DUHITA ANINDITAYASHA 
PENENTUAN PROFIT MARGIN PADA MURABAHAH (STUDI PADA BPR SYARIAH DI YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan 
profit margin pada produk Murabahah serta faktor mana yang memiliki pengaruh yang paling kuat. Sampel yang 
digunakan adalah seluruh BPR Syariah yang ada di Yogyakarta dimana pada saat penelitian terdapat 6 BPR Syariah yang 
ada. Variabel-variabel yang dipilih pada penelitian ini adalah biaya overhead, komposisi bagi hasil dana pihak ketiga, 
risiko pembiayaan, tingkat inflasi dan suku bunga Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yakni 
berdasarkan data laporan keuangan pada Neraca dan Laporan Laba Rugi dan berdasarkan kuesioner sebagai data 
pendukung. Hasil penelitian variabel-variabel tersebut secara parsial didapatkan hubungan dan pengaruh yang signifikan 
antara Biaya Overhead, Komposisi Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga terhadap Profit Margin Murabahah. Dan 
dari hasil analisis regresi linier berganda didapatkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh paling kuat adalah Biaya 
Overhead.  
Kata kunci : Profit Margin Murabahah, Biaya Overhead, Komposisi Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, 
Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia.  
 
 
 
04312304 / MEITA ROMADHONI 
PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI KAIN (STUDI KASUS PADA PT. FANSRITEX KLATEN), 2008/2009 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi klasifikasi biaya produksi, perhitungan dan penyajian harga pokok produksi 
yang dilakukan oleh perusahaan tekstil PT. FanSritex Klaten. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana perhitungan harga pokok yang dilakukan oleh PT. FanSritex dan untuk mengetahui apakah pengklasifikasian 
biaya sesuai dengan metode harga pokok proses dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Peelitian ini menggunakan 
perhitungan harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses sebagai dasar dalam analisis. 
Penelitian ini dapat disimpukan bahwa perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh PT. FanSritex belum sesuai 
dengan metode harga pokok proses dan prinsip akuntansi berlaku umum baik dalam komponen klasifikasi biaya produksi, 
perhitungan harga pokok produksi maupun dalam penyajian laporan harga pokok produksi. 
 
 
 
04312055 / MUHAMMAD HELMI FANANI 
PENGARUH FAKTOR TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP PERTIMBANGAN AUDITOR DALAM MEMBERIKAN 
OPINI AUDITING GOING CONCERN, 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Likuidasi bank oleh pemerintah yang terjadi pada tahun 1997 merupakan fakta keterpurukan bisnis perbankan di 
Indonesia. Kenyataan bahwa bank yang dinilai sehat dan memiliki likuiditas yang baik pun pada akhirnya dilikuidasi. Hal 
ini menunjukkan diperlukan ketepatan prediksi mengenai analisa kelangsungan usaha bank. Salah satunya adalah dengan 
opini audit yang diberikan auditor. Opini audit mengenai going concern mengindikasikan bahwa suatu entitas dianggap 
tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu yang pantas oleh auditor.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tingkat kesehatan bank yang meliputi kecukupan 
modal, kualitas aktiva, kualitas manajemen, profitabilitas, dan likuiditas terhadap pertimbangan auditor dalam 
memberikan opini audit going concern. Perusahaan perbankan yang dijadikan sampel berjumlah 15 perusahaan dari 
seluruh perusahaan perbankan yang teraftar di BEJ pada tahun 2000-2005.  
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat statistik regresi logistik metode enter. Dari hasil uji koefisien 
ditunjukkan bahwa rasio kecukupan modal, kualitas aktiva, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh secara signifikan 
terhadap kemungkinan auditor dalam memberikan opini audit going concern. Sedangkan kualitas manajemen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit tersebut.  
Keywords: kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas, opini audit going concern, regresi logistik.  
 
 
 
 
 



INDEKS SKRIPSI AKUNTANSI 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 
 

PERPUSTAKAAN FE-UII 
 

109

04312436 / MARSELIA TUSINTA 
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, INDUSTRI DAN EKONOMI MAKRO TERHADAP RETURN DAN BETA 
SAHAM SYARIAH., 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeta hui pertumbuhan dan perkembangan investasi pada 
saham syariah berdasarkan return dan risiko. Sampel yang digunakan adalah saham syariah perusahaan yang terdaftar 
minimal tiga kali dalam Jakarta Islamic Index dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2006.  hubungan return dan risiko 
positif, yaitu semakin besar return yang diharapkan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh investor. Besarnya 
return dan risiko dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dalam skripsi ini penulis menggunakan tiga aspek yang dapat 
digunakan untuk mempegaruhi 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 (price earning ratio, price to book value, return on assets, return on 
equity). 
Variabel industri yang digunakan adalah jenis perusahaan dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel ekonomi makro 
yang digunakan yaitu inflasi, kurs, dan PDB. 
Hasil penelitian variabel -variabel karakteristik perusahaan, industri dan ekonomi makro dengan menggunakan uji F -test 
menunjukkan bahwa semua variable berpengaruh secara bersama-sama terhadap return ataupun beta, sedangkan 
dengan menggunakan uji t-test menunjukkan bahwa secara parsial hanya inflasi yang berpengaruh terhadap return dan 
beta, PDB dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap beta dan ROA berpengaruh terhadap return. 
Kata kunci: return, risiko, price earning ratio (PER), price to book value (PBV), return on assets (ROA), return on equity 
(ROE), ukuran perusahaan, jenis perusahaan, inflasi, kurs, PDB. 
 
 
 
04312197 / RESTI MAHRITA SARI 
PENGARUH KEMAMPUAN PERUSAHAAN MELALUI ASPEK KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN MANAJEMEN DALAM 
PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Latar belakang penelitian ini adalah pemilihan auditor yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan harus 
mempertimbangkan kondisi KAP dan kondisi internal perusahaan. Kondisi KAP dapat dilihat dari kualitas KAP dan kondisi 
internal perusahaan dapat dilihat dari kemampuan keuangan perusahaan dari factor likuiditas, leverage, profitabilitas juga 
kepemilikan manajemen.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemampuan perusahaan melalui aspek keuangan yaitu likuiditas, 
leverage, profitabilitas juga kepemilikan manajemen mempengaruhi pemilihan kantor akuntan publik. Regresi logistik 
digunakan untuk uji hipotesis, dengan tingkat signifikansi sebesar 95% dan analisis data dilakukan dengan menggunakan 
SPSS versi 11.5. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar tingkat profitabilitas, manajemen 
cenderung memilih kantor akuntan publik yang termasuk the big four. Sedangkan likuiditas, leverage, dan kepemilikan 
manajemen tidak mempengaruhi manjemen dalam pemilihan kantor akuntan publik. 
Keywords: Big four, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan kepemilikan manajemen. 
 
 
 
 
04312012 / WULAN ARI PUJI LESTARI 
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN, 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kualitas Laba dan Kualita Laba terhadap 
Nilai Perusahaan” yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara mekanisme corporate governance 
dengan kualitas laba, kualitas laba dengan nilai perusahaan, dan indeks corporate governance dengan nilai perusahaan. 
Penelitian ini mengambil sample seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan 
menggunakan metode purposive sampling untuk tahun pengamatan 2002-2006. Dari 
seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta hanya 47 perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini. 
Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laba dan nilai perusahaan sedangkan variabel 
independen yang digunakan adalah indeks corporate governance, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite 
audit. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan model Generalized Least Square 
(GLS). 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kepemilikan manajerial 
terhadap kualitas laba (2) Terdapat hubungan positif tetapi tidak signifikan dari variabel dewan komisaris terhadap 
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kualitas laba (3) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel komite audit terhadap kualitas laba (4) Terdapat 
pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas laba terhadap nilai perusahaan (5) Terdapat hubungan positif tetapi tidak 
signifikan dari variabel indeks corporate governance terhadap nilai perusahaan 
 
 
 
04312310 / GALIH PRASETYA NUGRAHA 
PENGARUH PERSONAL MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PPAK, 
2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
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, dan berprestasi terhadap minat 
untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk). Penelitian ini mengambil sampel para mahasiswa jurusan akuntansi 
perguruan tinggi di Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh 
kuesioner yang tersebar sebanyak 225, yang dapat kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 172 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).  
 
 
 
 
04312341 / ALMAJI AKUNG WIJAYA 
PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA CV.PUTRA MAKMUR ABADI TEMANGGUNG, 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi klasifikasi biaya produksi, perhitungan dan penyajian harga pokok produksi 
yang dilakukan oleh perusahaan kayu lapis CV. Putra Makmur Abadi Temanggung.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok produksi yang 
dilakukan oleh CV. Putra Makmur Abadi Temanggung dan untuk mengetahui apakah pengklasifikasian biaya sesuai 
dengan metode harga pokok proses dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penelitian ini menggunakan perhitungan 
harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses sebagai dasar dalam analisis.  
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh CV. Putra Makmur Abadi 
belum sesuai dengan metode harga pokok proses dan prinsip akuntansi yang berlaku umum baik dalam klasifikasi biaya 
produksi, perhitungan harga pokok produksi maupun dalam penyajian laporan harga pokok produksi.  
 
 
 
05312069 / LUTFIANA DEWI 
PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA' PADA UNIT USAHA SYARIAH (STUDI PADA BRI SYARIAH CABANG 
SYARIAH YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Sugeng Indardi , Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian teori yang datur dalam PSAK no. 59 
tentang akuntansi perbankan syariah terhadap perlakuan istishna’ sebagai salah satu produk pembiayaan dalam 
perbankan syariah dengan praktek dilapangannya. Obyek penelitiannya adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 
Syariah Yogyakarta. Dimana cara pemerolehan datanya dengan observasi dan wawancara dengan pihak bank.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek Istishna’ di lapangan masih dibutuhkan banyak pembenahan. Dari definisi 
dirasa masih kurang karena terdapat praktek hawalah dalam pelaksanaannya. Dalam perlakuannya penggunaan metode 
cash basis masih belum sesuai dengan yang digunakan dalam PSAK yaitu dengan metode acrual. Pendapatan disajikan 
sebesar margin keuntungan yang diinginkan padahal seharusnya sebesar harga pokok barang ditambah margin yang 
dinginkan bank.  
Kata kunci: definisi, perlakuan dan pengakuan, penyajian dan pengungkapan.  



INDEKS SKRIPSI AKUNTANSI 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 
 

PERPUSTAKAAN FE-UII 
 

111

 
04312137 / YUANA WULAN INTANI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN CORPORATE 
GOVERNANCE DALAM LAPORAN TAHUNAN, 2008 
Pembimbing: Suwaldiman, Drs., M.Acc, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Corporate Governance 
dalam Laporan Tahunan” yang bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelengkapan 
pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Kelengkapan pengungkapan 
corporate governance dihitung berdasarkan  item-item  pengungkapan corporate governance yang diwajibkan oleh 
BAPEPAM (Peraturan X.K.6-No. Kep-134/BL/2006).  
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 105 perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Jakarta pada tahun 2006. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Variabel independen yang terdiri dari 
profitabilitas, size perusahaan, listing status, auditor status, kelompok industri dan porsi kepemilikan saham oleh publik, 
diprediksi berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel size perusahaan, listing status, auditor status dan kelompok industri terbukti 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan corporate governance dalam laporan 
tahunan. 
 
 
 
04312095 / FITRI WULANSARI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA DALAM LAPORAN 
TAHUNAN, 2008 
Pembimbing: Suwaldiman, Drs., M.Acc, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. 
Penelitian mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan akan memberikan pengetahuan mengenai praktik 
pengungkapan oleh perusahaan. Lima pertanyaan yang mendasari hipotesis diajukan dalam penelitian ini mengenai 
masalah tersebut. Pertama, apakah perusahaan dalam industri pertambangan memberikan pengungkapan sukarela dalam 
laporan tahunan lebih luas dibanding perusahaan non pertambangan. Kedua, apakah perusahaan yang berbasis asing 
memberikan pengungkapan sukarela yang lebih luas daripada perusahaan domestik. Ketiga, apakah pengungkapan 
sukarela dalam laporan tahunan suatu perusahaan dipengaruhi oleh tingkat return on asset (ROA), size perusahaan, dan 
tingkat leverage. Luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan diukur dengan 23 item informasi yang dapat 
dimuat dalam laporan tahunan. Pengaruh kelima variabel tersebut terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan 
tahunan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Sebanyak 75 perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2006 
dipilih sebagai sampel penelitian. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa luas pengungkapan sukarela dalam laporan 
tahunan perusahaan pertambangan lebih tinggi dibanding perusahaan non pertambangan dan pengungkapan sukarela 
dalam laporan tahunan perusahaan berbasis asing lebih tinggi dibanding perusahaan domestik serta variabel size 
mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam laporan. Variabel ROA dan leverage tidak mempengaruhi luas 
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. 
Kata kunci : laporan tahunan, luas pengungkapan, pengungkapan sukarela. 
 
 
 
 
04312356 / RULYTA MARSURI RE 
PEMAHAMAN DOSEN AKUNTANSI TERHADAP BEBERAPA TERMINOLOGI AKUNTANSI, 2008 
Pembimbing: Suwaldiman, Drs., M.Acc, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini membahas tentang Pemahaman dosen akuntansi terhadap beberapa terminologi akuntansi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman dosen akuntansi terhadap beberapa 
terminologi akuntansi dengan mengambil sample di Universitas yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian 
ini di duga pengalaman mengajar, tahun lulus S1, Tempat menempuh pendidikan S1, Instiusi, Pendidikan terakhir, Skor 
TOEFL dan minat mengajar mempengaruhi pemahaman dosen akuntansi terhadap beberapa terminologi akuntansi. 
Penelitin ini menggunakan annova untuk menguji hipoetesa. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa faktor yang tidak mempengaruhi pemahaman dosen 
akuntansi terhadap beebrapa terminologi akuntansi adalah tempat menempuh pendidikan S1, Institusi, Skor TOEFL dan 
minat. 
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04312233 / ZAINURI MAKSUM 
PENGARUH FAKTOR PERSONALITY TERHADAP KEAHLIAN DALAM PENGOPERASIAN SOFTWARE SAP (STUDI 
KASUS PADA KARYAWAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Suwaldiman, Drs., M.Acc, Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312091 / DINNI ANISSARAHMA 
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, INFORMASI ASIMETRIS, BUDGET EMPHASIS DAN KOMITMEN 
ORGANISASI TERHADAP TIMBULNYA SLACK ANGGARAN (STUDI KASUS PADA PT. TELKOM YOGYAKARTA), 
2008 
Pembimbing: Suwaldiman, Drs., M.Acc, Ak 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menjelaskan pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetris, budget emphasis dan komitmen organisasi 
terhadap timbulnya slack anggaran pada PT. Telkom Yogyakarta. 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 slack anggaran. 
Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah sebesar 50 orang tetapi sampel yang dapat diolah adalah 35 orang yang 
terdiri dari manajer pada tingkat bawah (lower level manager) dan manajer pada tingkat menengah (middle manager) 
yang terlibat dalam penyusunan anggaran di PT Telkom Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi 
langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada para responden. Penelitian ini 
menggunakan model analisis regresi linier berganda (multiple linear regression). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, informasi asimetris, budget emphasis dan komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap slack anggaran. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis statistik sebesar 0,315, artinya apabila 
partisipasi anggaran, informasi asimetris, budget emphasis dan komitmen organisasi tersebut tinggi, maka slack 
anggaran akan tinggi pula. 
Keywords : Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetris, Budget Emphasis, Komitmen Organisasi dan Slack Anggaran. 
 
 
 
 
04312358 / SHINTA SURYANING PUTRI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERATAAN LABA DI BURSA EFEK JAKARTA (PERIODE 
2002-2006), 2008 
Pembimbing: Syamsul Hadi, Drs., MS., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan perataan laba dan karakteristik perataan laba yang terjadi di Bursa 
Efek Jakarta khususnya pada perusahaan perdagangan dan jasa dengan memasukkan beberapa variabel independen 
seperti ukuran perusahaan, rasio profitabilitas yaitu return on asset, net profit margin dan operating profit margin juga 
variabel leverage. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perdagangan dan jasa dari tahun 2002 
sampai dengan tahun 2006.  Metode analisis discretionary accruals digunakan untuk mengetahui terjadinya perataan 
laba. Pada penelitian ini menggunakan microsoft excel untuk pengolahan data. Model yang digunakan adalah regresi 
berganda kemudian menganalisa setiap variabel independen.  
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan discretionary accuals maka variabel 
ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh positif terhadap peratan laba sementara variabel rasio profitabilitas 
yaitu return on asset, net profit margin dan operating profit margin terbukti berpengaruh positif terhadap perataan laba.  
Kata Kunci: Perataan Laba  
 
 
 
04312014 / YUNITA ANGGRAINI 
COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPANIES FNANCIAL PERFORMANCE BEFORE AND AFTER GOING PUBLIC 
(CASE STUDY: COMPANIES LISTED ON JAKARTA STOCK EXCHANGE), 2008 
Pembimbing: Syamsul Hadi, Drs., MS., Ak. 
Abstrak/abstract 
Initial Public Offering (IPO) is an alternative for company to obtain long term financial resources. The IPO funds are 
usually used to pay liabilities in order to improve its performance or to expanse the business. By doing go public, company 
automatically improve its performance because previous owner and public society own it. One of indicators to measure 
the company performance is using financial ratio. The financial ratios include liquidity ratio, leverage ratio, and 
profitability ratio.  
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This research objective is to know the companies financial performance after IPO. The hypothesis of this research is that 
there is significant financial performance increase on each ratio after IPO. The analysis tool used for this research is using 
t test. 
The result of this research shows that IPO has significant influence on the increase of current ratio, quick ratio, and net 
profit margin ratio. On the contrary, IPO has impact on the decrease of debt to equity ratio.  
 
 
 
04312277 / NOVIE AVIANTARI 
INTERDEPENDENCY BETWEEN DIVIDEND AND LEVERAGE POLICY, A CASE STUDY ON INDONESIAN LISTED 
MANUFACTURING COMPANY 2005 TO 2006, 2008 
Pembimbing: Syamsul Hadi, Drs., MS., Ak. 
Abstrak/abstract 
This research tests the interdependency between insider ownership, dividend policy, and company leverage policy to know 
the usefulness of those three variables in order to control agency conflict in Indonesia. This research used Two Stage 
Least Square (TSLS) model as a tool to test simultaneous relationship between those three variables. As additional, in the 
way of doing this research, regression done to analyze the insignificant result from TSLS in order to get unbiased and 
correct interpretation of the result. This research shows that insider ownership does not have simultaneous relationship 
with leverage. Moreover it shows negative insignificant with dividend. It is means that insider ownership not effective if 
substituted with leverage and dividend to reduce the agency conflict in Indonesia. It is probable because the percentage 
of insider ownership in Indonesia is under 5 percent, therefore cannot influence much. Moreover this research shows 
substitution effect between dividend and leverage. It is shown both of these variables are effective to be used as a 
reducing tool of agency conflict in Indonesia. Keywords: agency conflict, leverage policy, dividend policy, insider 
ownership, TSLS, simultaneous equation.  
 
 
 
 
04312413 / ASTRI OCTARINA HIDAYATI 
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDAD (EVA), MARKET VALUE ADDAD (MVA), RETURN ON ASSETS (ROA) 
DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP RETURN SAHAM, 2008 
Pembimbing: Syamsul Hadi, Drs., MS., Ak. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), 
Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham. Populasi yang akan digunakan 
adalah 54 perusahaan yang telah go public di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan harga 
saham dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.  
Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa EVA tidak memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan, sedangkan 
MVA, ROA, dan ROE berpengaruh terhadap return saham perusahaan.  
Kata kunci: Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), 
dan Return Saham.  
 
 
 
 
04312062 / FUSHIKO BINAR ARDANI 
THE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE GOVERNMENT AGENCY BEFORE AND AFTER THE CHANGE OF 
LAW STATUS (CASE STUDY IN PERUM BULOG), 2008 
Pembimbing: Syamsul Hadi, Drs., MS., Ak. 
Abstrak/abstract 
Badan Urusan Logistik or BULOG is a government agency dealing with such an important problem in a state life, which is 
food tenacity. Complying the globalization era then based on government regulation No.7 year 2003, Bulog change its law 
status become Perum Bulog. With new law status and adjusted new policies, Perum Bulog is demanded to show a better 
financial performance condition and more efficient. The main objective of this thesis writing is to know the change in 
financial performance in Perum Bulog, after change the law status. This thesis also analyzes the factors, internal and 
external, which are become the hindrance in the progress of Perum Bulog. The result of this thesis shows that after 
change the law status, Perum Bulog has no significant different and implies a condition that in financial perspective, Bulog 
is better in form of LPND. 
Keywords: State ownership, Ratio, Financial performance. 
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98312387 / FIRMANSYAH  
ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN METODE MULTIVARIATE DISCRIMINANT PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Yunan Najamuddin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04312110 / LIESA AULIA 
EVALUASI KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI SAP, 2008 
Pembimbing: Yunan Najamuddin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Perusahaan yang sudah mengimplementasikan SAP dianggap mempunyai system operasional perusahaan yang lebih 
efisien dan efektif dibandingkan dengan perusahaan yang belum mengimplementasikan SAP. Jadi, perusahaan yang telah 
mengimplementasikan SAP seharusnya dapat memberikan kinerja TI yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 
yang belum mengimplementasikan SAP, hal tersebut seharusnya berdampak pula terhadap kinerja keuangannya. 
Penelitian ini mencoba menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah implementasi 
SAP, dengan menggunakan Return On Investment (ROI). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder 
berupa laporan keuangan tahunan selama kurun waktu dua (2) tahun sebelum impelemntasi SAP dan dua (2) tahun 
sesudah implementasi SAP. Laporan keuangan tersebut adalah milik perusahaan-perusahaan go-public yang sudah 
mengimplementasikan SAP yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat 
perbedaan secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur melalui Return on Investment sebelum dan sesudah 
implementasi SAP pada perusahaan yang terdaftar di BEJ. 
Kata Kunci : SAP, ROI, perusahaan go-public 
 
 
 
04312372 / ISNINDYA NURUL WARDANI 
EVALUASI STRATEGI PERUSAHAAN UNTUK PRODUK KARUNG LOKAL (STUDI KASUS PADA PT DASAPLAST 
NUSANTARA), 2008 
Pembimbing: Yunan Najamuddin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Salah satu alat untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup sebuah perusahaan adalah 
dengan adanya strategi. Dengan perumusan strategi yang tepat akan mendukung visi dan misi perusahaan yang pada 
akhirnya akan tercapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Disamping itu proses pengimplementasian strategi yang 
telah dirumuskan juga merupakan satu hal yang penting dalam keberhasilan strategi dalam pencapainan tujuan 
perusahaan. Penelitian ini mencoba mengevaluasi apakah strategi yang telah dirumuskan perusahaan masih sesuai 
dengan lingkungan bisnis pada saat pengimplementasiannya dan mencoba mengevaluasi penyebab ketidaktercapain 
target perusahaan 
 
 
 
04312102 / ASTRI MARETA 
EVALUASI STRATEGI PERUSAHAAN UNTUK PRODUK PELUMAS OTOMOTIVE TAHUN 2007 (STUDI KASUS 
PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) UPMS III PELUMAS JAKARTA), 2008 
Pembimbing: Yunan Najamuddin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Lingkungan internal dan lingkungan eksternal sangat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Apabila terjadi perubahan 
dari lingkungannya, perusahaan harus mampu mengatasi perubahan yang terjadi agar tidak mempengaruhi kinerja 
perusahaan yang berdampak pada tidak tercapainya target yang telah ditetapkan perusahaan. Penelitian ini mencoba 
menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana perubahan lingkungan yang terjadi baik dari internal maupun eksternalnya 
mempengaruhi kinerja perusahaan. Khususnya pada perubahan lingkungan perusahaan yang berdampak pada tidak 
tercapainya target penjualan produk pelumas otomotive yang telah ditetapkan perusahaan pada tahun 2007. 
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98312017 / YULIARTI 
THE POSSIBILITY OF IMPLEMENTING THE BALANCED SCORECARD AS PERFORMANCE MEASUREMENT IN 
HOSPITAL (STUDY CASE IN PUBLIC HOSPITAL OF DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN), 2008 
Pembimbing: Yunan Najamuddin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
The purpose of this study is to know about the implementation of balanced scorecard in Public Hospital of Dr. Kanujoso 
Djatiwibowo. The research that is located in Balikpapan East Kalimantan shows different result than other studies. The 
research periods are from 2003 to 2004. The data used in this research are from Public Hospital of Dr. Kanujoso 
Djatiwibowo Balikpapan. The writer uses four perspective of balanced scorecard to examine the data. It has been proved 
that public Hospital of Dr. Kanujoso Djatiwibowo actually could fully implement Balanced Scorecard but because the 
hospital is restricted by government rules and policy, the implementation can not be fully implemented. 
Keyword: Financial perspective, customer perspective, internal business perspective, learning and growth perspective, 
liquidity ratio, profitability ratio, solvability ratio.  
 
 
 
 
04312200 / RUDYATMANTO 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INVESMENT, LIQUIDITY, PROFITABILITY, COMPANY GROWTH, AND 
COMPANY SIZE TOWARD DIVIDEND PAYOUT RATIO (EMPIRICAL EXAMINATION OF MANUFACTURING 
COMPANY LISTED IN THE JAKARTA STOCK EXCHANGE FOR YEAR 2004-2006), 2008 
Pembimbing: Yuni Nustini Dra., MAFIS., Ak 
Abstrak/abstract 
Dividend is one issue that is very popular. Dividend could be interpreted as the company performance measurement and 
commonly, investors are seeking companies that give high dividend. That is why the study about how dividend payout 
ration influenced by some external factors are very important, especially for investors and shareholders. 
This research has an objective to find out the relationship between factors that will likely influence dividend payout ratio 
with the dividend payout ratio itself. The factors are investment, liquidity, profitability, company growth, and company 
size. The methodology used in this research is the regression analysis. From the result can be obtained that from five 
factors that will likely influence the dividend payout ratio, there are one variable that significantly influence the dividend 
payout ratio which is company growth. 
 
 
 
 
 
99312068 / MUHAMAD ARIFIN Y 
ANALYSIS ON THE EFFECT OF INFORMATION CONTENTS IN PROSPECTUS TOWARD INITIAL STOCK PRICE 
(EMPIRICAL STUDY IN THE IPO COMPANY IN INDONESIAN STOCK EXCHANGE FROM 2002 TO 2006), 2008 
Pembimbing: Yuni Nustini Dra., MAFIS., Ak 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04312022 / RIKA DARMIKA 
DUPONT ANALISYS OFAN INFORMATION TECHNOLOGY ENABLES COMPETITIVE ADVANTAGE, 2008 
Pembimbing: Yuni Nustini Dra., MAFIS., Ak 
Abstrak/abstract 
This research aims to test whether companies successfully invest in information technology (IT) have better financial 
performance compared with their nearest competitors. The companies that successfully invest in information technology 
are those that awarded by SWA Sembada and Warta Ekonomi magazines. Companies that successfully invest in 
information technology were then matched with their competitors using the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
code and size (total assets and net sales).  The DuPont Analysis is used to examine where the IT-enabled competitive 
advantage shows up in accounting performance measures, whether in profitability, efficiency, or both. The hypotheses 
were then tested with Wilcoxon Signed Ranks Test. It found that the IT enables companies were significantly different 
from their nearest competitors in term of overall profitability.  
Keywords: Information technology, Competitive advantage, DuPont Analysis, Return on assets.  
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04312223 / PUSPHASARI 
PENGARUH COMPUTER ANXIETY TERHADAP KEAHLIAN KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI DAN BAGIAN 
PERBEKALAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DALAM MENGOPERASIKAN SAP, 2008 
Pembimbing: Yuni Nustini Dra., MAFIS., Ak 
Abstrak/abstract 
Computer Anxiety adalah keadaan psikologis individu yang mempunyai reaksi negative dan merupakan bentuk 
ketidaksukaan seseorang dengan teknologi computer yang disebabkan oleh ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan serta 
kekhawatiran yang bersangkutan terhadap kehadiran komputer. Sikap negative ini dapat menyebabkan rendahnya 
keahlian seseorang dalam menggunakan computer yang akan berdampak pada kinerja yang bersangkutan. Karena sikap 
pada computer mempunyai pengaruh terhadap keyakinan dan kemampuan diri dan kinerja individual. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh computer anxiety terhadap keahlian seseorang dalam 
mengoperasikan SAP yang sudah diimplementasikan di Universitas Islam Indonesia dan sudah mulai go live sekitar bulan 
Juni tahun 2006. Data yang digunakan berasal dari hasil penyebaran kuesioner pada 68 karyawan bagian Akuntansi dan 
Bagian Perbekalan yang bekerja di Universitas Islam Indonesia, meliputi Rektorat, Fakultas-Fakultas dan Badan Wakaf. 
Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling. Analisis data penelitian menggunakan 
metode statistic sederhana. Variabel independent (computer anxiety) diekspektasikan akan mempengaruhi variabel 
dependennya (keahlian mengoperasikan SAP). Jika koefisien L negatif dan signifikan berarti semakin rendah computer 
anxiety pemakai berhubungan dengan semakin tinggi keahlian pemakai dalam mengoperasikan SAP. Atau sebaliknya, 
semakin tinggi computer anxiety pemakai berhubungan dengan semakin rendah keahlian pemakai dalam mengoperasikan 
SAP. Hasil analisa yang diperoleh membuktikan bhawa computer anxiety memiliki pengaruh negatif yang signifikan 
terhadap tingkat keahlian dalam mengoperasikan SAP. Karena secara keseluruhan tingkat signifikansi yang diperoleh 
adalah 0.000(p<0.05). Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa computer anxiety mempunyai 
pengaruh negative yang signifikan terhadap keahlian dalam mengoperasikan SAP. 
 
 
 
04312011 / ANDIKA PUTRI KUSUMA WARDHANI 
PREDICTING THE FUTURE OPERATING CASH FLOWS AND FACTORS THAT INFLUENCE FUTURE OPERATING 
CASH FLOWS (EMPIRICAL EXAMINATION OF MANUFACTURING COMPANY LISTED IN THE JAKARTA STOCK 
EXCHANGE FOR YEAR 2003-2006), 2008 
Pembimbing: Yuni Nustini Dra., MAFIS., Ak 
Abstrak/abstract 
The purpose of this study is to examine the ability of cash flows component from operating activity to predict the future 
cash flows which done by manufacturing companies that have been go public in Indonesia based on their financial 
statements. As much as 76 manufacturing firm listed in the Jakarta Stock Exchange each year were taken as sample 
using a purposive sampling method. The statistical method used to test hypotheses is a multi linier regression. There are 
four equations that will be used in the research. The result of this study for the first equation shows that cash flow in 
current year positively and significantly has ability to predict future cash flows, for second equation cash flows 
components (core and non-core) do reflect different information relating to future cash flows. For third equation we also 
find that the disaggregation of cash flow into aggregate cash flows and accrual components significantly enhances cash 
flow prediction. Hence, for the fourth equation the inclusion of cash flow components and accrual components provide 
significant improvement in cash flow prediction than aggregate cash flows and accrual components alone.  
Keywords: Cash Flows, Accruals, Cash Flow Prediction, Core and Non-Core Cash Flows, Cash Flow Variability  
 
 
 
 
04312061 / AHMAD SETO WIBOWO 
THE EFECT OF LIQUIDITY RATIO TO STOCK PRICE VOLATILITY (A CASE STUDY OF MANUFACTURE 
INDUSTRY, INFRASTRUCTURE INDUSTRY AND MINING INDUSTRY LISTED IN JAKARTA STOCK EXCHANGE, 
INDONESIA FOR YEAR 2002-2006), 2008 
Pembimbing: Yuni Nustini Dra., MAFIS., Ak 
Abstrak/abstract 
Liquidity ratio is familiar word for the investor because liquidity reflects one measurement that describes risk in doing 
investment in one company. From the liquidity also investor can described the company’s liability and this condition 
impact to investor’s will to invest. Bunch of investor in doing invest will create a volume trading then will impact on stock 
price volatility. That is why the study about how stock price volatility influenced by liquidity factors are very important, 
especially for investors and shareholders. This research has an objective to find out the relationship between factors that 
will likely influence price volatility with stock price volatility itself. The factor is liquidity ratio that contain current ratio and 
quick ratio. The methodology used in this research is the regression analysis. From the result can be obtained that from 
liquidity ratios (current ratio and quick ratio) that will likely influence the stock price volatility, there is only one variable 
that significantly influence consistency to the stock price volatility which is current ratio.  
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99312241 / AULIA MUHAMMAD 
THE EFFECT OF REVERSE STOCK SPLITS ON THE STOCK RETURN AND LIQUIDITY OF STOCK LISTED IN IDX 
(INDONESIA STOCK EXCHANGE), 2008 
Pembimbing: Yuni Nustini Dra., MAFIS., Ak 
Abstrak/abstract 

 
 
 
 
 
 
02312252 / MAULA LESTARI HANDAYANI 
THE EFFECTS OF FAMILY OWNERSHIP (WITH DUAL STUDY USING PERCENTAGE LEVEL OF FAMILY 
SHAREHOLDER ) AND NON FAMILY OWNERSHIP ON FIRM PERFORMANCE IN INDONESIA; PERIOD 1997-
2001, 2008 
Pembimbing: Yuni Nustini Dra., MAFIS., Ak 
Abstrak/abstract 
Handayani, Maula L. (2008). The Effects of Family Ownership (With dual study using percentage level of family 
shareholder) and Non Family Ownership on Firm Performance in Indonesia; Period 1997-2001. Jogjakarta. International 
Program. Faculty of Economics. Universitas Islam Indonesia. 
This study examines the effect of ownership structure between family controlled firms by using percentage level of family 
shareholder and non- family controlled firms  on corporate performance This reseach using profitability, efficiency, and 
financial as  measurements of performance. The purpose of this study is to find wether family firms achieve better 
performance compare to non- family firms. 
To compare the performance measurements between family firms (above, and below 50% shares) with non- family firms, 
this study uses descriptive data statistics. Oneway ANOVA being used to find out wether it is significant or insignificant on 
the performance difference betwen family firms with above 50% shares, family firms with below 50% shares and non- 
family. 
The result from descriptive data show that family ownership, especially family with below 50% shares does have positive 
impact on firm’s, efficiency, and financial. And the result from Oneway ANOVA shows signifficant differences on one 
variable of profitability, and three veriables on efficiency measurements. 
Key Words: Family firms, ownership structure, profitability, efficiency, and Productivity 
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