


DAFTAR ISI Hal

ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK 1


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRAKTEK PEMERATAAN
LABA DI PERUSAHAAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK JAKARTA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRAKTIK PERATAAN
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  TINDAKAN PERATAAN LABA YANG
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  TINGKAT UNDERPRICING PADA
PERUSAHAAN GO PUBLIC  DI BURSA EFEK INDONESIA  (TAHUN 2003-2006)


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA
INDUSTRI MANUFAKTUR DI BEI (PERIODE 2003-2006)


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBAGIAN DIVIDEN
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TELAH GO PUBLIC DI INDONESIA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA
(INCOME SMOOTHING) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAKAN PERATAAN LABA YANG
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA


ANALISIS INVESTIGASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUGI KEMAMPUAN
PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN DIVIDEN


ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN HUTANHG
TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG TERDAFTAR DI
BEI


ANALISIS PENGARUH PEMECAHAN SAHAM TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM DI BURSA
EFEK INDONESIA


ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, PROFITABILITAS
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM


ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SWASTA DAN PERBANKAN
PEMERINTAH


ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEND INITIATION DAN
DIVIDEND OMISSION PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI)


ANALISIS TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI BERDASARKAN RASIO PROFITA-
BILITAS, LIKUIDITAS, HUTANG & PERTUMBUHAN PERUSAHAAN PD PERUSAHAAN YG
TERDAFTAR DI BEI

 FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG


FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA INDUSTRI
MANUFAKTUR DI INDONESIA (PERIODE 2003-2007)

 FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINDAKAN PERATAAN LABA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT REPORT LAG(AUDIT DELAY)
PERBANKAN INDONESIA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INITIAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING DI BURSA EFEK JAKARTA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI


PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN REGULASI BI TERHADAP MANAJEMEN
LABA DI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA


PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI
PADA PERSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA)




PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, MARKET VALUE ADDED, EARNINGS DAN ARUS
KAS OPERASI TERHADAP RETURN YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM


PENGARUH EFEKTIVITAS PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, BUDAYA
ORGANISASI DAN REVISI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJER


PENGARUH FAKTOR PERSONALITY TERHADAP KEAHLIAN MAHASISWA DALAM
PENGOPERASIAN SOFTWARE AKUNTANSI PADA PERGURUAN TINGGI DI YOGYAKARTA


PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN
HUTANG


PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK JKT

ARIEF BACHTIAR, DRS., MSA, AK 13


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA
PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2001-2006


ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
JAKARTA


HUBUNGAN DIVIDEN,  LEVERAGE KEUANGAN DAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA


PENGARUH BESARAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, PEMILIKAN SAHAM OLEH
PUBLIK&KELOMPOK INDUSTRI THDP TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
KEUANGAN DLM PERUSAHAAN

 PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN


STUDI EMPIRIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM
PADA INDUSTRI FOOD & BEVERAGES DI BEJ

ARIEF RAHMAN, SE, M.COM 16


ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK AKUNTANSI AQAD IJARAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH TERHADAP ISAK NO. 59 (STUDI KASUS BMT AS-SALMI
YOGYAKARTA)


ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI SISTEM
ENTERPRISE RESOURSE PLANNING DI PT. INTERACO PENTA TBK.


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PELAPORAN AUDIT PADA
INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA


PENGARUH INTANGIBLE ASSET TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2006 SAMPAI 2008)


PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERAN AKUNTAN DALAM PEMBERANTASAN
KORUPSI


FAKTOR-FAKOTR YANG MEMPENGARUHI SECURITY AWARENESS DALAM SISTEM
INFORMASI PERUSAHAAN

DEKAR UMRUSAH., DRS, S.SI, M.COM


MANAJEMEN LABA DI SEKITAR IPO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK
JAKARTA

19

ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK. 20


ANALISA INDEKS RASIO UNTUK MENDETEKSI FRAUD (PENYIMPANGAN / KECURANG-
AN) LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI PER
DESEMBER 2007)


ANALISA PENGARUH PERATAAN LABA TERHADAP REAKSI PASAR ATAS PENGUMUMAN
INFORMASI LABA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA


ANALISI PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS,LABA
KOTOR,DAN, SIZE PERUSAHAAN TERHADAP EXPEXTED RETURN SAHAM


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN
PUBLIK DI INDONESIA




ANALISIS HUBUNGAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DGN TINGKAT
UNDERPRICING, EARNINGS MANAGEMENT, DAN KINERJA PERUSAHAAN (STUDI
KASUS PD PERUSAHAANDI BEI


ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA DAN KESEHATAN PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE
2002-2006


ANALISIS PENGARUH INVESTASI, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
BESARNYA DEVIDEN PAYOUT RATIO (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR…


ANALISIS PENGARUH KOMPONEN - KOMPONEN DISKRESI AKRUAL SEBAGAI UKURAN
KUALITAS LABA TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM


ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI FINANSIAL DISTRESS
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA


FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT NASABAH UNTUK
MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DI MAGELANG


FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DALAM
LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PD PERUSAHAAN YG TERDAFTAR
DI BEJ TH 06/07


PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KOMITMEN ORGANISASI, GAYA
KEPEMIMPINAN, DAN PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
AUDITOR. (STUDI EMPIRIS…)


PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA DEPOSITO TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN
SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA


PENGARUH KARATERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2006-2007


PENGARUH PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT
MATERIALITAS DALAM PROSES PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA
KAP DI WILAYAH KOTA SEMA


PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN KINERJA PADA PERUSAHAAN
FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

HADRI KUSUMA, PROF., DR. 26


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN NASABAH TERHADAP
PENGGUNAAN ONLINE BANKING DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TAM DI
YOGYAKARTA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRUST PENGGUNA INTERNET
BANKING DI INDONESIA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRUST PENGGUNA INTERNET
DALAM SISTEM E-COMMERCE DI YOGYAKARTA


ANALISIS PENGARUH KEPERCAYAAN PELANGGAN TERHADAP ADOPSI TEKNOLOGI:
STUDI EMPIRIS JASA MOBILE BANKING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


DAMPAK KUALITAS PRODUK INFORMASI TERHADAP KEPUASAN KINERJA PENGGUNA
SISTEM INFORMASI KUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROPINSI LAMPUNG


DAMPAK KULITAS PRODUK INFORMASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PENGGUNA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MENGADOPSI
INTERNET BANKING (PENELITIAN PADA NASABAH PERBANKAN DI SAMARINDA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR


FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN DALAM MENGADOPSI SISTEM PEMBAYARAN ONLINE
OLEH NASABAH BANK DI BALIKPAPAN


FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN DALAM MENGADOPSI SISTEM PEMBAYARAN ONLINE
OLEH NASABAH BANK DI YOGYAKARTA


FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KEINGINAN NASABAH UNTUK MENGADOPSI
TEKNOLOGI MOBILE COMMEREE : STUDI KASUS MOBILE BANKING DI YOGYAKARTA


FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEPERCAYAAN (TRUST TERHADAP PENGGUNAAN MOBILE
BANKING)




FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN NASABAH AKAN
INTERNET BANKING DI BOGOR


FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN NASABAH AKAN
INTERNET BANKING DI PEKANBARU


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ELECTRONIC LOYALTY (E-LOYALTY) PADA
WEBSITE


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN AWAL, KEPUASAN NASABAH
DAN PENAGPDOSIAN INTERNET BANKING DI SUMATERA SELATAN

 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DALAM E-BUSINESS

 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DALAM E-BUSINESS


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA INTERNET BANKING DI YOGYAKARTA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM
PENGADOPSIAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA ONLINE DI TANGERANG


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH DALAM PENERIMAAN INTERNET
BANKING


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH UNTUK MENGADOPSI TEKNOLOGI
INTERNET BANKING DI KALIMANTAN BARAT

 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARA PENGGUNA INTERNET BANKING


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAAN NASABAH TERHADAP
PENGGUNAAAN INTERNET BANKING DI PROPINSI DKI JAKARTA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGADOPSIAN MOBILE COMMERCE :
KASUS MOBILE BANKING DI YOGYAKARTA

 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAPDOSIAN MOBILE BANKING DI BOGOR


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INTERNET
BANKING OLEH NASABAH DI YOGYAKARTA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGADOPSIAN MOBILE BANKING
DI YOGYAKARTA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGGUNAAN MOBILE BANKING
PADA NASABAH DI JAKARTA


FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KEPERCAYAAN DALAM INTERNET BANKING :
PERSPEKTIF NASABAH DI YOGYAKARTA


MEKANISME ALIH PENGETAHUAN TIM MANAJEMEN ATAS DAN EKSEKUTIF STI:
MENUJU KESELARASAN SISTEM INFORMASI STRATEGIK


PENGARUH ASPEK PERILAKU PENGGUNA (BEHAVIORAL ASPECT TERHADAP
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI


PENGARUH FAKTOR KEPERCAYAAN DAN RESIKO TERHADAP PEMAKAIAN TEKNOLOGI
INTERNET BANKING DI BALI


PENGARUH FAKTOR-FAKTOR RISIKO DAN KEPERCAYAAN DALAM PENERIMAAN
NASABAH TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING DI MAKASAR


PENGARUH HUMAN RESOURCES, BUSINESS RESOURCES DAN INFORMATION
TECHNOLOGY RESOURCES TERHADAP KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI


PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RESIKO PARA PENGGUNA TERHADAP PENERIMAAN
INTERNET BANKING DI SURABAYA


PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RESIKO TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS
INTERNET BANKING DI JAKARTA


PENGARUH KEPERCAYAAN NASABAH TERHADAP PENERIMAAN INTERNET BANKING DI
YOGYAKARTA


PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI MANFAAT DAN
KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP PENGAPLIKASIAN LAYANAN MOBILE BANKING


PENGARUH PERSEPSI KEPERCAYAAN DAN PERSEPSI RESIKO TERHADAP
PENGGUNAAN INTERNET BANKING OLEH NASABAH DI SEMARANG


PENGARUH RISIKO DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT SESEORANG
MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DI JAKARTA




PENGARUH TRUST AND RISK PADA PEMAKAIAN TEKNOLOGI INTERNET BANKING DI
SEMARANG


PENGARUH TRUST DAN RISK PADA PENGGUNAAN INTERNET BANKING OLEH
NASABAH DI BALIKPAPAN


PENGUJIAN EMPIRIS TERHADAP PENERIMAAN PENGGUNA BANKING INFORMASI
SYSTEM DI MAGELANG


PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING DI
YOGYAKARTA


PERSEPSI NASABAH TERHADAP LAYANAN MOBILE BANKING :STUDI KASUS DI KOTA
MALANG (JAWA TIMUR)

 PERSEPSI NASABAH TERHADAP LAYANAN MOBILE BANKING DI YOGYAKARTA

ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK 50


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KECENDERUNGAN
KECURANGAN AKUNTANSI DAN PERILAKU TIDAK ETIS PADA PERUSAHAAN YANG
TERDAPAT DI YOGYAKARTA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA DAN NILAI
PERUSAHAAN


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESUKSESAN IMPEMENTASI SAP DI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA PASAR PADA PERUBAHAN DIFERENSIASI DAN
FOKUS

 MAKNA LABA AKUNTANSI BAGI INVESTOR


MANFAAT LABA DAN ARUS KAS UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS
PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA


PENDETEKSIAN  EARNING MANAGEMENT, UNDERPRICING DAN PENGUKURAN
KINERJA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERINGS (IPO) DI
INDONESIA

 PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN


PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DI
INDUSTRI SEKTOR MANUFAKTUR


PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MEMILIH
MATA KULIAH SAP FINANCIAL


PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK)


PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN
ASURANSI YANG GO PUBLIK


PERBANDINGAN KETEPATAN KLASIFIKASI MODEL PREDIKSI KEPAILITAN BERBASIS
AKRUAL DAN ALIRAN KAS PERIODE PENELITIAN 2003-2006


PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KARAKTERISTIK KUALITATIF
LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI UII
YOGYAKARTA)

 PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP LINGKUNGAN KERJA AKUNTAN PUBLIK

JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI 57


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN PENGGUNA
INTERNET BANKING


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN PENGGUNA MOBILE
BANKING


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI


ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI
KHUSUS STUDI KOTA JAYAPURA

 ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA



PEMERINTAH DAERAH EKS KARESIDENAN KEDU)


ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS PADA
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULONPROGO)


FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT NASABAH UNTUK
MENGGUNAKAN INTERNET BANKING


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SISTEM DALAM PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING


FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (BD) PADA KABUPATEN / KOTA DI
KALIMANTAN TIMUR


PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2005-2008


PENGARUH FAKTOR PERSONALITY TERHADAP KEAHLIAN DALAM END-USER
COMPUTING


PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI


PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN
PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI


PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI DALAM
EVALUASI KINERJA IMDIVIDUAL


PENGARUH LABA AKUNTANSI, TOTAL ARUS KAS DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP
RETURN SAHAM PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA


PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI, SERTA IJR YG
MERUPAKAN VARIABEL INTERVENING PARTISIPASI ANGGARAN TDP KINERJA
PEMERINTAH…


PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP KEPUASAN PEMAKAI DALAM KINERJA
SISTEM INFORMASI (STUDI PADA RUMAH SAKTI DI YOGYAKARTA)


PENGARUH PERCEIVED REPUTATION DAN PERCEIVED SECURITY TERHADAP
KEPERCAYAAN PENGGUNA INTERNET PADA SISTEM E-COMMERCE


PENGARUH SHARE VALUE, SOCIAL BOND OPPURTUNISTIC BEHAVIOUR CONTROL DAN
COMMUNICATION TERHADAP KEPERCAYAAN PENGGUNA MOBILE BANKING


PENGUJIAN PERSEPSI KEAMANAN DAN PRIVASI YANG DI RASAKAN SETIAP INDIVIDU
PENGGUNA INTERNET BANKING DI INDONESIA


PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS GAJAH
MADA JOGJAKARTA)


PINJAMAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG)

KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI 69


ANALISA PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE BALANCED SCORECARD (STUDI
KASUS PADA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENGAMBILAN KREDIT
MODAL KERJA PADA BANK UMUM DI SULAWESI SELATAN


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PERSEORANGAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
MAMPANG PRAPATAN)


ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH (PERIODE TAHUN
2002-2006)


ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH (STUDI EMPIRIK DI WILAYAH JAWA TENGAH
DAN DIY)




ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK MUAMALAT INDONESIA DENGAN BANK
SYARIAH MANDIRI


ANALISIS PERBEDAAN TAX EFFORT PADA KABUPATEN DAN KOTA DI DIY DAN JAWA
TENGAH


ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP IMPLEMENTASI SELF
ASSESMENT SYSTEM PAJAK PENGHASILAN (SUATU STUDY DI PEKALONGAN)


ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN


ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN WONOGIRI


ANALISIS POTENSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG

 ANALISIS POTENSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR KOTA YOGYAKARTA


ANALISIS POTENSI, EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN REALISASI PAJAK HOTEL DI KOTA
YOGYAKARTA


ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA SATU TAHUN
YANG AKAN DATANG ( STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BEJ TAHUN


HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI KALIAMANTAN)


HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN,
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA (STUDI PADA
PEMERINTAHAN JAWA TENGAH)


MANFAAT RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA


PENGARUH BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU)


PENGARUH BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUTAPEN/KOTA DI SULAWESI


PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT DAN
BANTEN)


PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA SE JAWA
TENGAH)


PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH BALI, NTB, DAN NTT


PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR DAN BALI


PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI
BENGKULU)


PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DISCLOSURE


PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAITERHADAP KEPUASAN PEMAKAI DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASAI DENGAN LIMA VARIABEL MODERATING


PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (SURVEI PADA
DINAS-DINAS …


PENGARUH PERTMBUHSN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENGALOKASISN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI PADA
KAB/KOTA DI JATIM


PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA PEMBANGUNAN PADA KABUPATEN/KOTA DI DIY DAN JAWA TENGAH


PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN PER KAPITA, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

 PENGARUH PRICE TO BOOK VALUE (PBV), MARKET VALUE ADDED (MVA), RETURN ON



ASSETS (ROA) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP RETURN SAHAM


PERAN DAN ORIENTASI PEMDA DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DAN
DANA ALOKASI UMUM (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. SLEMAN)


PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
PERIMBANGAN YANG PROPOSIONAL (STUDI KASUS PD PEMERITAH DAERAH
KAB.BANTUL)


PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD
DAN DAU (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN)


PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)


PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP PROFESIONALISME KERJA LULUSAN JURUSAN
AKUNTANSI FE UII DI ERA GLOBALISASI

KUMALA HADI, DR. 82


ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN


DOUBLE DIPPING: JEMBATAN BAGI PERUSAHAAN  BEREKUITAS NEGATIF UNTUK
MELAKUKAN MANAJEMEN LABA


KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI USAHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN


MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE MANAJEMEN LABA, DAN KINERJA KEUANGAN
(STUDI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BEJ TAHUN..

 PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRATEK MANAJEMEN LABA


PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS, LABA KOTOR,
SIZE PERUSAHAAN DAN TINGKAT BUNGA TERHADAP RETURN SAHAM


PENGARUH KUALITAS AUDIT, KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT
TAHUN SEBELUMNYA, RASIO LIKUIDITAS TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN


PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EARNING RESPONSE
COEFFICIENT (ERC) (BUKTI EMPIRIS PADA BURSA EFEK INDONESIA


PENGARUH TEKANAN WAKTU AUDIT TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR
DAN KUALITAS AUDIT


PERILAKU HARGA PEMBUKUAN (OPENING PRICE) NOISE ATAU OVERREACTION
(STUDI EMPIRIS BERBASIS TRANDING BY DATA, 2007)


PERMASALAHAN AGENSI & MEKANISME PENGENDALIAN PD UNIT-UNIT BISNIS YANG
DIMILIKI INSTANSI PT(STUDI KASUS TERHADAP UNIT-UNIT BISNIS BADAN WAFAF
UII)


PERUBAHAN DIVIDEN, PREDIKTIBILITAS ALIRAN KAS, DAN ISYARAT ALIRAN KAS
MASA DEPAN


TES GABUNGAN SIGNALING DAN INCOME SMOOTHING MELALUI PROVISI KERUGIAN
PINJAMAN BANK

MAHMUDI, SE, M.SI, AK. 88


ANALISA KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN (STUDI PADA 35 KABUPATEN DAN
KOTA DI PROP JATENG

 ANALISIS BIROKRASI WIRAUSAHA TERHADAP KINERJA DAERAH


ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN ELASTISITAS PAJAK REKLAME DI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2002-2006


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA
PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA

 ANALISIS PENGARUH BIROKRASI WIRAUSAHA TERHADAP KINERJA DAERAH


ANALISIS PENGARUH FAKTOR  FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP PERUBAHAN
HARGA SAHAM PADA LQ45




ANALISIS PENGARUH PENGEMBANGAN PRODUK TERHADAP PENINGKATAN (STUDI
KASUS PADA PERUSAHAAN HANDUK LUMINTU)


ANALISIS PERILAKU BELANJA PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH
OTONOMI DAERAH : (STUDI KASUS PADA PROPINSI JATENG DAN DIY)


ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK KOTA YOGYAKARTA (STUDI
KASUS TEMPAT BILLYARD)


ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DI KOTA
SURAKARTA


ANALISIS STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN ARMADA BUS TRANS JOGJA JALUR 1A DI
KOTA YOGYAKARTA


PENERAPAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN YANG
MENGALAMI PERMASALAHAN KEUANGAN


PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH


PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI INDONESIA


PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH(STUDI PADA KABUPATEN /KOTA DI SULAWESI)



PENGARUH BELANJA MODAL,BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA BAGI HASIL DAN
BANTUAN KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH


PENGARUH BM DAN BBK  TERHADAP KEMISKINAN DG PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDY KASUS PD PEMDA DIY DAN JATENG TH
2003-2006)


PENGARUH KERAGAMAN DEWAN (BOARD DIVERSITY) TERHADAP KINERJA
[PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF CORPORATE GOVERNANCE


PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU, DAK, DAN SURPLUS DEFISIT
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL


PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL


PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUOL TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK


PENGARUHBELANJAMODAL&BELANJABANTUANKEUANAGNTERHADAPPENGANGGURAN
&KEMISKINANDGNPERTUMBUHANEKOSBGVARIABELINTERVENING(STUDIKASUSPDKA
B/KOTADIPROPJATENG)


PENGUJIAN PERSEPSI PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP
SEPANJANG ANGGARAN INSTANSIPEMDA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
PEMODERASI


PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM DAN
PERGURUAN TINGGI UMUM TENTANG KODE ETIK IKATAN AKUNTANSI INDONESIA
(IAI)

MARFUAH, DRA., M.SI., AK. 100


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERATAAN LABA PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (2003-2007)


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRINCING PADA
PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA

 ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA PERUSAHAAN JASA PERSEWAAN TENDA HD-TENT


PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UII YOGYAKARTA
UNTUK MENGIKUTI PPAK


ANALISA PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN PAJAK PADA
KPP KOTA PANGKALPINANG


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN


ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA




FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH(STUDI KASUS DI KABUPATEN
KENDAL)


PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, RETURN ON ASSET DAN CAPITAL ADEQUACY
RATIO TERHADAP RETURN YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM

 PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL TERHADAP HARGA SAHAM


PENGARUH FAKTOR KECOCOKAN TEKNOLOGI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN


PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN MENINGKAT DAN MENURUN TERHADAP HARGA
SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA


PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL


PENGARUH PERUBAHAN LABA AKUNTANSI TERHADAP PERUBAHAN SAHAM PADA
BURSA EFEK INDONESIA


PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK MENGENAI PERPAJAKAN TERHADAP
PERILAKU PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM (STUDI PADA WP ORANG PRIBADI
KOTA MTR

NENI MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK 106


ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINDAKAN PERATAAN
LABA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KRBIJAKAN DEVIDEN PAYOUT
RATIO PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA


ANALISIS PENGARUH INVESTASI, LIQUIDITAS, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN
PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PAYOUT
RATIO PADA PE


HUBUNGAN CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2001-2007 : PENGUJIAN SECARA
SIMULTAN


MANAJEMEN LABA DI SEKITAR PENAWARAN SAHAM PERDANA (IPO) PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)


PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP
AUDIT JUDGMENT


PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL

 PERSEPSI AUDITOR DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS AUDIT


RASIO KEUANGAN DAN PREDIKSI PERTUMBUHAN LABA: STUDI EMPIRIS PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ

NOOR ENDAH CAHYAWATI, DRA., M.SI 109

 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM SETELAH IPO

 PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI


PENGARUH SRUKTUR MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2003-2007



PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK 110


ANALISA KUALITAS PELAYANAN FRONT OFFICE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN
NASABAH PADA KANTOR PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG
TEMANGGUNG


ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MAHASISWA
PADA BUSINESS TO CONSUMER (B2C) SISTEM E-COMMERCE


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN LAYANAN
PEMBAYARAN ON-LINE MELALUI MOBILE BANKING DI SURABAYA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING PADA
PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BEJ TAHUN 2003-2007


ANALISIS PENGARUH DANA LOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU KALIMANTAN


ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN
PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH INVESTOR ASING PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI BEJ

 ANALISIS POTENSI, EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR KABUPATEN SLEMAN


HUBUNGAN KEBIJAKAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PUBLIK DI BURSA EFEK
INDONESIA THN 02-07)


PENGARUH EVA DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN YANG DITERIMA OLEH
PEMEGANG SAHAM


PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL DAN INDEPENDENSI
TERHADAP SIKAP ETIS AUDITOR(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI
YOGYA)


PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA DAN
NILAI PERUSAHAAN (PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI
BEI)


PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA


PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KEPUTUSAN KEUANGAN DAN NILAI
PERUSAHAAN (SURVEY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI PT. BURSA EFEK
INDONESIA)


PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN TERKOMPUTERISASI
STUDI KASUS BINTANG SWALAYAN YOGYAKARTA


PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL ARUS KAS METODE LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS DAN DEVIDEN MASA DEPAN


PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PERILAKU NASABAH TERHADAP PENERIMAAN
INTERNET BANKING



PENGARUH SHARE VALUE,SOCIAL BOND,OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR
CONTROL,COMMUNICATION TERHADAP KEPERCAYAAN PENGGUNAN INTERNET
BANKING DI BONTANG

PRIMANITA SETYONO, DRA., MBA, AK 118


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM
SISTEM PEMBAYARAN SECARA ONLINE OLEH PENGGUNA INTERNET DI YOGYAKARTA


ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PRA DAN PASCA IMPLEMENTASI SISTEM
ERP PADA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK.


ANALISIS PENGARUH EPS, DER, DPR DAN MVA TERHAPAT HARGA SAHAM PADA
PERUSAHAAN YANH TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007


PENERAPAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
PENGUKURAN KINERJA MANAJEMEN PADA PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA
(ASKRINDO)


PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM ERP TERHADAP KEGUNAAN INFORMASI
AKUNTANSI

 PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN JOB RELEVANT INFORMATION
(JRI)TERHADAP INFORMASI ASIMETRIS (STUDI KASUS PADA CV.TELAGA MULYA



YOGYAKARTA)

RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI 121


ANALISIS COMPUTER SELF EFFICACY MAHASISWA AKUNTANSI DALAM PENGGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP KEMUNGKINAN PENERIMA
OPINI AUDIT GOING CONCERN


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TEHADAP PERATAAN LABA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEJ

 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH PENGADOPSIAN MOBILE BANKING


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEN KAS DI BURSA EFEK
INDONESIA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DEVIDEN PAYOUT
RATIO PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK
MENERIMA PERBANKAN SYARIAH


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN MODAL
SENDIRI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRICE EARNING RATIO PADA
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STOCK SPLIT DAN PENGARUHNYA
TERHADAP EARNING DI BURSA EFEK INDONESIA


ANALISIS PROFITABILITAS,  ARUS KAS DAN KONSEP VALUE BASED TERHADAP
KEBIJAKAN DIVIDEN  PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2004-2006


ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KAPITALISASI PASAR DI BURSA
EFEK INDONESIA


ANALISIS TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI SAHAM MELALUI RATIO
PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, HUTANG DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN

 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGADOPSIAN MOBILE BANKING


PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DI INDUSTRI
PERBANKAN DI INDONESIA


PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA
SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG GO PUBLIC DI BEI TAHUN
2001-2007

 PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN


PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, DET TO EQUITY RATIO, DAN RESIKO PASAR
TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFATAR DI BEI
(TAHUN 2005-2007)


PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKPAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG TERDAPAT DI BEJ


PENGARUH PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP COST
F EQUITY CAPITAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI


PENGARUH PROFITABILITAS, LAVERAGE, DAN DIVIDEND TERHADAP HARGA SAHAM
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA


PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DALAM LAPORAN
KEUANGAN TAHUNAN


PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL ARUS KAS METODE LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS DAN DIVIDEN MASA DEPAN


PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN, AUDITOR DAN MAHASISWA AKUNTANSI
TERHADAP EXPECTATION GAP (ISU KOMUNIKASI HASIL AUDIT DAN KASUS-KASUS
KHUSUS


UJI TEORI KEAGENAN DALAM HUBUNGAN INTERDEPENDENSI ANTARA KEBIJAKAN
HUTANG DAN KEBJAKAN DEVIDEN





PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS,LABA
KOTOR,SIZE PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM

SIGIT HANDOYO, SE, M.BUS. 133

 ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK PARKIR KOTA YOGYAKARTA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN BESARNYA NISBAH BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DI KABUPATEN
SLEMAN


PENGARUH EARNING, ARUS KAS OPERASI DAN FINANCIAL VALUE ADDED TERHADAP
RETURN PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PD PERUSAHAAN MANUFAKTUR YG
LISTING DI BEJ)
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05312047 * AMEILIA DAMAYANTI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRAKTEK
PEMERATAAN LABA DI PERUSAHAAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK JAKARTA ,
Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini tentang “ Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap
Praktik Perataan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia “. Penelitian
ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh, faktor-faktor yang
diperkirakan berpengaruh tersebut antara lain : besaran perusahaan, profitabilitas, dan
sektor industri. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. Jumlah
sampel yang memenuhi criteria tersebut adalah 68 perusahaan selama 5 periode laporan
keuangan, yaitu tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Hipotesis ini menguji apakah besaran
perusahaan, profitabilitas, dan sektor industri mempengaruhi perataan laba, regresi logit
dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut. Kesimpulan yang didapatkan bahwa faktor
besaran perusahaan dan sektor industri yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba,
sedangkan profitabilitas tidak mempengaruhi praktik perataan laba.
Kata kunci : perataan laba, besaran perusahaan, profitabilitas, sektor industri.

05312084 * ANINDITA PINASTIKA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRAKTIK PERATAAN
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
JAKARTA , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Perataan laba merupakan praktik yang dilakukan oleh manajemen untuk
mengurangi fluktuasi/naik turunnya laba, yang diharapkan mempunyai pengaruh bagi
evaluasi kinerja manajemen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis atau
menguji faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan timbulnya perataan laba pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Variabel yang diteliti adalah variabel bebas
yang meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, leverage finansial perusahaan,
dan insider ownership, dan variabel terikat yaitu perataan laba. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mencari bukti empiris apakah ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, leverage
finansial perusahaan, dan insider ownership berpengaruh terhadap timbulnya praktik
perataan laba.
Penelitian ini menggunakan obyek penelitian perusahaan manufaktur yang terdiri dari 34
perusahaan dan data yang digunakan adalah tahun 2004 – tahun 2007. Metode penelitian
yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian
menunjukkan diantara empat variabel yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas
perusahaan, leverage finansial perusahaan, dan insider ownership, hanya variabel
profitabilitas yang mempengaruhi perataan laba.
Keyword : Income smoothing, Manajemen Laba, Teori Keagenan, Ukuran perusahaan,
Profitabilitas, Leverage Finansial perusahaan, Insider ownership.

07312441 * INDRIASTUTI WURYANI HINDRATI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  TINDAKAN PERATAAN LABA
YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI ,
Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
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Abstraksi : Perataan laba ( Income Smoothing ) adalah cara yang digunakan manajemen
untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan
baik secara artificial ( melalui metode akuntansi ) maupun secara riil ( melalui transaksi ).
Tindakan perataan laba dianggap sebagai tindakan yang umum dilakukan oleh manajemen
untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Namun, demikian tindakan ini dikritik oleh
banyak pihak karena dapat menyebabkan disclosure dalam Laporan Keuangan menjadi tidak
memadai. Akibat selanjutnya,
Laporan Keuangan tidak lagi mencerminkan keadaan yang sebenarnya mengenai hal-hal
yang terjadi di suatu perusahaan yang seharusnya perlu diketahui oleh pemakai Laporan
Keuangan.
Penelitian ini dibuat untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan perataan
laba yaitu ukuran perusahaan ( size ), Net Profit Margin, dan Leverage Operating.
Pemisahan antara perusahaan yang melakukan tindakan perataan laba dan yang tidak
melakukan perataan laba dengan menggunakan Index Eckel untuk perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 62 perusahaan dengan
sub sampel 310 Laporan Keuangan.
Pengamatan dilakukan selama 5 tahun, yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007. Analisis
menggunakan statistik diskriptif dan logistic regression yang terdiri dari : Pengujian Model
Fit, Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test,Pengujian Wald, Pengujian Negelkerke’s
R2 untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.
Hasil perhitungan Index Eckel menunjukkan bahwa sebanyak 18 perusahaan yang
melakukan tindakan perataan laba. Sedangkan dari hasil regresi logistik menunjukkan
bahwa ada pengaruh positif dan signifikan total aktiva terhadap variabel probabilitas status
perusahaan (perataan laba dan bukan perataan laba), NPM tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap tindakan pertaan laba. Leverage operasi berpengaruh signikan terhadap
tindakan perataan laba.
Kata Kunci : Perataan Laba, Besaran ( Size ) Perusahaan, Net Profit Margin, Leverage
Operating.

07312440 * YULIANA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  TINGKAT UNDERPRICING PADA
PERUSAHAAN GO PUBLIC  DI BURSA EFEK INDONESIA  (TAHUN 2003-2006) ,
Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : -

03312047 * AKHMAD FUAD HASAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI , Dosen : ABRIYANI
PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh
leverage, ukuran KAP, profitabilitas, dan ukuran perusahan terhadap audit delay.
Penelitian ini mengambil data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu sebanyak 21
perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kriteria
penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara independen leverage mempengaruhi audit
delay, sedangkan variabel ukuran KAP, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 3

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

mempengaruhi audit delay. Selain itu secara bersamaan leverage, ukuran KAP, profitabilitas,
dan ukuran perusahaan mempengaruhi audit delay.

07312453 * ERLINA AGUSVIYANTI ARIFTIYANTO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA
INDUSTRI MANUFAKTUR DI BEI (PERIODE 2003-2006) , Dosen : ABRIYANI
PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur di BEI.
Variabel dependen berupa dividend payout ratio, dan variable independent berupa likuiditas,
profitabilitas, investasi, pertumbuhan dan ukuran perusahaan.
Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang membagikan dividen pada
tahun 2003 sampai 2006. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan
model regresi berganda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai bukti empiric apakah
likuiditas, profitabilitas, investasi, pertumbuhan dan ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap dividend payout ratio.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas, profitabilitas, investasi,
pertumbuhan berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Sedangkan ukuran perusahaan
tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio.

05312376 * RANI LANJARSARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBAGIAN
DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TELAH GO PUBLIC DI
INDONESIA, Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : -

05312273 * NOVIANI DWI ASTITI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA
(INCOME SMOOTHING) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BEI, Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : -

05312031 * AYU ENDAHSARI K
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAKAN PERATAAN LABA
YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perataan laba di Indonesia.
Perataan laba merupakan tindakan manajemen yang berupa campur tangan dalam proses
penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan nilai perusahaan.
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Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi
praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
Enam puluh lima perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sampel
dalam penelitian ini. Pemilihan sampel mengggunakan purposive judgment sampling.
Kemudian ke-enam puluh lima sampel diklasifikasikan kedalam kelompok perata dan bukan
perata laba dengan menggunakan model Eckel’s (1981).
Pengujian yang dilakukan adalah statistik umum dan statistik khusus. Statistik umum
meliputi statistik deskriptif,uji normalitas data (One Sample Kolmogorov Smrinov test), dan
keseragaman populasi (Mann Whitney U test).
Berdasarkan uji normalitas data diketahui ada data yang berdistibusi normal dan data yang
berdistribusi tidak normal, tetapi berasal dari populasi yang sama.
Hipotesis ini menguji apakah operating profit margin, kelompok usaha, winner / losser
stocks, dan profitabilitas mempengaruhi perataan laba, regresi logit dilakukan untuk
menguji hipotesis tersebut. Kesimpulan yang didapatkan bahwa operating profit margin,
kelompok usaha, dan winner / losser stocks yang berpengaruh terhadap praktik perataan
laba, sedangkan profitabilitas tidak mempengaruhi praktik perataan laba.
Kata kunci : perataan laba, operating profit margin, kelompok usaha, winner / losser stocks,
dan profitabilitas.

05312121 * DIAZ REZA YUDHATAMA
ANALISIS INVESTIGASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUGI KEMAMPUAN
PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN DIVIDEN , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH,
DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas,
hutang, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kemampuan perusahaan dalam
pembayaran deviden. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan
regresi berganda dengan bantuan program SPSS 15. Objek penelitian sebanyak 13
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode penelitian
selama 5 tahun mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa hanya variabel profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap kemampuan
perusahaan dalam pembayaran deviden, sedangkan variabel likuiditas, hutang dan
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan
dalam pembayaran deviden.

05312457 * RIZKY RAMADHANI
ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN HUTANHG
TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG TERDAFTAR
DI BEI , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini tentang “ Analisis Pengaruh Investasi, Profitabilitas, Likuiditas,
dan Hutang Pada Perusahaan go Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia “. Penelitian
ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh, antara lain :
investasi, profitabilitas, likuiditas, dan hutang. Populasi penelitian ini adalah perusahaan
yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang memenuhi criteria tersebut adalah 40
perusahaan selama 4 periode laporan keuangan, yaitu tahun 2003, 2004, 2005, 2006.
Hipotesis ini menguji apakah besaran investasi, profitabilitas, likuiditas dan hutang
mempengaruhi dividend payout ratio, uji t dilakukan untuk dilakukan untuk menguji
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hipotesis tersebut. Kesimpulan yang didapatkan bahwa faktor investasi dan hutang tidak
mempunyai pengaruh negatif terhadap Dividen Payout Ratio dan factor profitabilitas dan
likuiditas mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Dividend Payout Ratio.
Kata kunci : dividen payout ratio, investasi, profitabilitas, likuiditas, dan hutang.

05312018 * YULIA PUSPITASARI
ANALISIS PENGARUH PEMECAHAN SAHAM TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM DI
BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemecahan saham
mempunyai pengaruh terhadap likuiditas saham pada perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia. Likuiditas saham tersebut diukur dengan aktivitas volume perdagangan (Trading
Volume Activity).
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non random sampling, yaitu
pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak, jadi ditentukan dengan kriteria tertentu,
adapun kriteria tersebut adalah: (1) Perusahaan go public dan listing di Bursa Efek
Indonesia yang melakukan pemecahan saham dalam periode waktu bulan Januari 2003
sampai bulan
Desember 2007, dan pemecahan saham tidak bersamaan dengan kejadian lain yang secara
langsung mempengaruhi harga dan volume perdagangan saham (misalnya right issue,
deviden saham, saham bonus, warrant dll), sehingga tidak terkontaminasi oleh faktor-faktor
lain selain pemecahan saham. (2) Untuk pengukuran likuiditas saham menggunakan Trading
Volume Activity (TVA).
Data yang digunakan adalah data tentang stock split yang meliputi Daftar perusahaan dan
tanggal dilakukannya pemecahan saham, Jumlah saham beredar.
Data tentang jumlah saham yang beredar dalam penelitian ini meliputi jumlah saham yang
beredar sebelum pemecahan saham dan jumlah saham yang beredar sesudah pemecahan
saham, Volume saham yang diperdagangkan, data tentang
volume saham yang diperdagangkan adalah volume saham yang diperdagangkan 5 hari
sebelum pemecahan saham dan 5 hari sesudah pemecahan saham, dan Data yang berkaitan
dengan likuiditas saham yang dibutuhkan adalah TVA (Trading
Volume Activity).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemecahan saham tidak mempengaruhi
likuiditas saham, yang ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan Trading Volume Activity
sebelum pemecahan saham dan sesudah pemecahan saham.
Kata kunci: stock split, likuiditas saham, Trading volume activity.

04312429 * MOHAMMAD FERRY ILIANSYAH
ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, PROFITABILITAS
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM , Dosen : ABRIYANI
PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh
variabel akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan rasio keuangan terhadap return
saham perusahaan-perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI tahun 2004-2007 dan
mempelajari faktor yang mempengaruhi  return saham yang merupakan cermin
pengambilan keputusan investor. Peneliti menggunakan regresi berganda dalam
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perhitungannya dan variabel yang digunakan adalah  return saham, profitabilitas, likuiditas,
leverage, rasio aktivitas dan ukuran perusahaan.
Hasil analisis membuktikan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Kaca kunci :  return saham, profitabilitas, likuiditas,  leverage, rasio aktivitas, dan ukuran
perusahaan.

05312421 * ADILLINI ANNISA
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SWASTA DAN PERBANKAN
PEMERINTAH , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan
pemerintah dengan perbankan swasta nasional pada periode 2005-2007 dengan
menggunakan rasio CAMELS. Rasio yang digunakan terdiri dari CAR, NPM, NPM, ROA, ROE,
dan LDR.
Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel
penelitian, yaitu 3 bank pemerintah dan 12 bank swasta nasional. Alat analisis yang
digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-
test.
Analisis yang dilakukan menunjukkan dari enam rasio CAMELS yang diuji hanya rasio NPL
yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada lima rasio lainnya (CAR, NPM, ROA,
ROE, LDR) menunjukkan bahwa antara perbankan pemerintah dan perbankan swasta
nasional tidak terdapat perbedaan.
Dilihat dari kinerja secara keseluruhan pun perbankan pemerintah dan perbankan
pemerintah tidak menunjukkan adanya perbedaan.
Kata Kunci: Perbandingan Kinerja Bank, Rasio CAMELS, t-test

05312501 * RATIH KARTIKAWATI
ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEND INITIATION DAN
DIVIDEND OMISSION PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini digunakan untuk meneliti reaksi pasar terhadap dividen
initiation dan dividen omission dari pembayaran dividen tunai. Berdasarkan penelitian
terdahulu, hasil dari penelitian ini mendukung bahwa para pemegang saham biasanya
menggunakan informasi yang lengkap dari pengumuman dividen. Reaksi pemegang saham
positif signifikan terhadap pengumuman dividen initiation dan negatif signifikan terhadap
pengumuman dividen omission. Dari penelitian ini, berdasarkan teknik purposive sampling
atau kriteria yang ditetapkan untuk perusahaan yang melakukan pengumuman divien
initiation dan dividen omission, maka data perusahaan yang lengkap untuk diteliti adalah 17
perusahaan yang melakuan dividen initiation dan 25 perusahaan yang melakukan dividen
omission.
Uji beda dua rata-rata dengan uji (t- test ) merupakan alat analisis yang digunakan untuk
menganalisis reaksi pasar secara signifikan terhadap kedua pengumuman dividen tersebut.
Hasilnya mengindikasikan bahwa berdasarkan hipotesis yang ada, pasar bereaksi signifikan
terhadap dividen initiation dan dividen omission.
Kata kunci : dividen signaling hypotesis, dividen initiation, dan dividen omission.
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04312483 * CHANDRA KURNIAWAN
ANALISIS TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI BERDASARKAN RASIO
PROFITABILITAS,LIKUIDITAS,HUTANG & PERTUMBUHAN PERUSAHAAN PD
PERUSAHAAN YG TERDAFTAR DI BEI , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA.,
M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi
(Dividend Payout Ratio) pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003 -2007 dan
mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio yang
merupakan cermin pengambilan keputusan investor. Peneliti menggunakan regresi berganda
dalam perhitungannya dan variabel yang digunakan adalah dividend payout ratio,
profitabilitas, likuiditas, hutang, dan pertumbuhan perusahaan .
Hasil analisis membuktikan bahwa secara bersama-sama profitabilitas, likuiditas, hutang,
dan pertumbuhan p erusahaan tersebut berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio.
Kaca kunci : dividend payout ratio, profitabilitas, likuiditas, hutang, dan pertumbuhan
perusahaan.

05312117 * AMBAR BAGUS SAPUTRO
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG , Dosen :
ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Masalah keagenan adalah masalah yang muncul antara principal (pemilik)
dengan agen (manajer), hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kedua
belah pihak. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat
diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan
kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Namun dengan munculnya mekanisme
pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya agensi (agency
cost). Untuk mengatasi agency problem dan mengurangi munculnya biaya keagenan
tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh
manajemen dan peningkatan saham perusahaan oleh institutional investor sebagai
monitoring agen.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari kepemilikan manajerial dan
institusional pada kebijakan hutang perusahaan dalam perspektif teori agensi. Penelitian ini
berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Wahidahwati (2002), yang menemukan
bahwa struktur kepemilikan berpengaruh pada debt ratio dalam mengurangi konflik
keagenan. Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia periode 2003-2007. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive random
sampling dan diperoleh 85 data sampel perusahaan yang dapat memenuhi kriteria sebagai
sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
regresi linier berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional tidak berpengaruh secara signifikan, dan arah kedua variable struktur
kepemilikan ini mempunyai arah hubungan yang positive dengan debt ratio, yang dimana
arah hubungannya tidak sesuai dengan teori. Dalam penelitian ini didapat hasil yang
signifikan dari tingkat pajak dan earnings volatility. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya
kepemilikan manajerial maupun institusional tidak dapat mengurangi peranan hutang dalam
melakukan monitoring terhadap perilaku manajer sehingga tidak mengurangi total biaya
keagenan.
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05312113 * ANISA AGUSTIN
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA (PERIODE 2003-2007) , Dosen : ABRIYANI
PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian  ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Corporate Governance,
antara  lain Kepemilikan  Institusional,  Kepemilikan Manajerial, Komposisi  Dewan
Komisaris,  Komite  Audit,  Ukuran  Dewan  Komisaris,  dan  Ukuran  Perusahaan.
Penelitian  ini  menggunakan  sampel  data  dari  150  perusahaan  manufaktur  yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangan pada periode 2003
– 2007. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil  penelitian  ini  membuktuikan  (1)  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh
secara signifikan  terhadap manajemen  laba  (2) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
secara signifikan  terhadap manajemen  laba  (3) komposisi dewan komisaris
Key Word : Corporate Governance, Earning Management

06312492 * SURYA DEVI
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINDAKAN PERATAAN LABA ,
Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : -

05312389 * SITI RENO WULAN SARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : ABRIYANI
PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk meneliti faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh. Faktor-faktor tersebut antara
lain: ukuran perusahaan, likuiditas, tingkat profitabilitas, dan auditor (ukuran KAP). Populasi
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang
memenuhi kriteria tersebut adalah 106 perusahaan selama tiga periode laporan keuangan,
yaitu tahun 2005, 2006, dan 2007. Hipotesis ini menguji apakah ukuran perusahaan,
likuiditas, tingkat profitabilitas, dan auditor (ukuran KAP) mempengaruhi audit delay. Model
analisis yang digunakan adalah model regresi berganda. Selain itu digunakan model uji
asumsi klasik untuk menghindari terjadinya bias. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F
dan uji t. Kesimpulan yang didapatkan bahwa berdasarkan uji F keempat faktor tersebut
berpengaruh negatif terhadap audit delay. Sedangkan berdasarkan uji t ukuran perusahaan
dan likuiditas tidak berpengaruh negatif, tingkat profitabilitas dan ukuran KAP berpengaruh
negatif.

05312458 * FRISKA NANDA INDRIANI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT REPORT LAG(AUDIT DELAY)
PERBANKAN INDONESIA , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi audit report lag (audit delay) pada perusahaan perbankan di indonesia
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periode 2005-2007. Audit Report Lag (Audit Delay) merupakan periode waktu antara akhir
tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel yang digunakan memiliki
pengaruh terhadap audit delay yaitu, ukuran perusahaan, ukuran KAP, rugi yang dialami,
Debt Equity Ratio dan perubahan auditor. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data
menggunakan regresi linear berganda dan pengujian asumsi klasik yang diolah dengan
program SPSS 15.0 for Windows.
Hasil Analisis disimpulkan bahwa Uji F menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut secara
serentak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay dengan nilai F sebesar 0,026.
Pada Uji t, secara parsial dari kelima variabel yang diteliti, hanya variabel Debt to Equity
Ratio yang mencapai tingkat signifikansi(0,03).

01312449 * WOKO KURNIAWAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INITIAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING DI BURSA EFEK JAKARTA , Dosen :
ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang
factor-faktor yang mempengaruhi initial return pada perusahaan yang melakukan initial
public offering di bursa efek Jakarta pada tahun 2002-2007, dengan variabel yang diteliti
adalah variabel profitablitas (ROA), Earning per share (EPS), Return on equity (ROE),
Solvency ratio, ukuran perusahaan, prosentase pemegang saham lama, umur perusahaan,
rata-rata kurs valuta asing sebagai variable independen, variabel Initial Return sebagai
variabel dependen.
Teknik penetuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling berupa purposive
sampling. Penelitian ini menggunakan alat anaslisis kuantitatif dengan metode analisis data
yang digunakan adalah regresi berganda.
Penelitian ini menemukan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh
signifikan tehadap initial return. Tetapi , secara parsial menunjukan hanya variabel solvency
ratio berpengaruh signifikan terhadap initial retun. Hal
ini menunjukkan bahwa besarnya variabel tersebut berkaitan dengan keberhasilan IPO yang
akan dilakukan oleh perusahaan dan keputusan investasi yang dilakukan calon investor pada
perusahaan yang baru melakukan listing.
Katakunci: “initial return”

03312270 * ANDREW SUTANTO
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI , Dosen :
ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh
ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, umur perusahaan, pelaporan item-
item luar biasa dan / atau kontinjensi, dan struktur kepemilikan terhadap penyelesaian
penyajian laporan keuangan (Lag). Penelitian ini mengambil data dari Bursa Efek Indonesia
(BEI), yaitu sebanyak 36 perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Simple
Random Sampling.
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Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara independen ukuran perusahaan,
profitabilitas dan pelaporan item-item luar biasa dan / atau kontinjensi mempengaruhi
penyelesaian penyajian laporan keuangan (Lag). Selain itu secara bersamaan ukuran
perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, umur perusahaan, pelaporan item-item
luar biasa dan / atau kontinjensi, dan struktur kepemilikan mempengaruhi penyelesaian
penyajian laporan keuangan (Lag).

04312142 * AGUS NURHIDAYANTO
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN REGULASI BI TERHADAP MANAJEMEN
LABA DI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH,
DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti bagaimana pengaruh
Coorporate Governance dan Regulasi BI terhadap Manajemen Laba di Perusahaan Perbankan
Indonesia . Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing – masing
perusahaan dan bersumber dari Indonesian Capital Market Directory dan website BI. Sampel
penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Jakarta mulai dari
tahun 2003sampai tahun 2006 yang menerbitkan laporan akhir tahunan per 31 desember.
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut ada 20 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 20 sampel perusahaan manufaktur dengan
menggunakan program bantuan SPSS For Windows, menunjukkan bahwa semua variabel
independen yaitu Coorporate Governance dan Regulasi BI secara bersama – sama
berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Besarnya pengaruh variabel
independen(Coorporate Governance dan Regulasi BI) terhadap Variabel Dependen
(Manajemen Laba) adalah sebesar 19,1% yang berarti bahwa tidak semua variabel
independen perbengaruh terhadap Manajemen Laba, hanya 2 variabel saja yang signifikan
terhadap Manajemen Laba yaitu Komposisi Dewan Komisaris (KDK) dan Keberadan Komite
Audit (KKA , sedangkan sisanya sebesar 80.09% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam penelitian.
Keywords: Coorporate Governace, Regulasi BI, Manajemen Laba

05312026 * PUTRA HARRIS SHAKTIAWAN
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI
PADA PERSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA) , Dosen : ABRIYANI
PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Dalam agensi teori dikatakan bahwa npemilik dan agen (manajer) memiliki
kepentingan yang berbeda. Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen ini memiliki
dampak negatif yaitu keleluasan manajemen (pengelola) perusahaan untuk memaksimalkan
laba. Hal ini akan mengarah pada proses mamaksimalkan kepentingan pemilik perusahaan.
Kondisi ini terjadi karena asymmetery information antara manajemen dan pihak lain yang
tidak memiliki sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang
digunakan untuk memonitor tindakan manajemen.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui paengaruh corporate governane terhadap
kinerja perusahaan. Corporate governance sebagai variabel independen, dan kinerja
perusahaan sebagai variabel dependen. Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan
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Return On Equity (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan, dan diukur dengan
Tobin`s Q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan.
Sampel dalam penilitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dan termasuk ke dalam pemeringkatan indeks corporate governance yang
dilakukan oleh The Insdonesians Institute for Corporate Governance (IICG). Alat analisis
yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa corporate governance berpengaruh positif terhadap
kinerja operasional perusahaan yang diukur dengan ROE, sedangkan pada pengukuran
dengan Tobin`s Q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan menunjukkan tidak adanya
pengaruh yang signifikan secara statistik.
Kata kunci: corporate governance, dan kinerja perusahaan.

05312455 * EKO NOVAN WIDIYANTO
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, MARKET VALUE ADDED, EARNINGS DAN
ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM ,
Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini menganalisis pengaruh pengukuran kinerja dengan metode EVA,
MVA, Earnings dan Arus Kas Operasi terhadap Return yang diterima oleh pemegang saham
pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah
perusahaan manufaktur yang aktif di perdagangan Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005-
2007. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan
menggunakan program SPSS 13.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen Return, sedangkan variabel independennya
adalah Economic Value Added  ( EVA ) , Market Value Added  ( MVA ) , Earnings dan Arus
kas Operasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa EVA, MVA dan Arus Kas Operasi
tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Return, hanya Earnings yang
menunjukan pengaruh yang signifikan.
Kata Kunci : Economic Value Added, Market Value Added, Earnings, Arus Kas Operasi,
Return.

03312235 * GESANG DANU PRINGGADANY
PENGARUH EFEKTIVITAS PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, BUDAYA
ORGANISASI DAN REVISI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJER , Dosen :
ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Sejumlah literature dalam hasil riset empiris telah mendokumentasikan
bahawa pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, budaya organisasi memiliki peran yang
sangat strategis terhadap kesuksesan kinerja perusahaan terutama di sini adalah kinerja
manajerial dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tulisan ini bertujuan
mengeksplorasi kerangka-kerangka teoritis normatif dan empiris tentang hakikat dan peran
strategis beberapa variable diatas. Hasil dari eksplorasi ini menunjukkan bahawa partisipasi
penyusunan anggaran, budaya organisasi dan revisi anggaran yang kuat, adaptif dan
dinamis memiliki pengaruh yang signufikan terhadap kesuksesan kinerja ekonomi dan
kinerja manajerial.
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05312083 * TEDY FAUZI AKBAR
PENGARUH FAKTOR PERSONALITY TERHADAP KEAHLIAN MAHASISWA DALAM
PENGOPERASIAN SOFTWARE AKUNTANSI PADA PERGURUAN TINGGI DI
YOGYAKARTA , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Faktor Personality Terhadap Keahlian
Mahsiswa Dalam Pengoperasian Software Akuntansi Pada Perguruan Tinggi Di Yogyakarta”
yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh faktor personality
(computer anxiety dan computer attitudes) terhadap keahlian mahasiswa dalam
pengoperasian software akuntansi pada perguruan tinggi di Yogyakarta. Penelitian ini
mengambil sampel para mahasiswa di empat universitas di Yogyakarta. Sampel diambil
dengan menggunakan teknik purposive sampling, dari seluruh kuesioner yang tersebar
sejumlah 310 dapat kembali dan diolah sebanyak 242 sampel. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program SPSS versi 16.
Dari lima hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak terbukti. Walau
satu hipotesis tidak terbukti tetapi konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Rifa dan
Gudono (1999), yang mempertegas bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan
pessimism dengan keahlian dalam pengoperasian software akuntansi.
Kata Kunci : Computer anxiety, computer attitudes, keahlian pengoperasian komputer.

01312498 * FAJRIZALDA
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN
HUTANG , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris apakah struktur kepemilikan
modal manajerial mempunyai pengaruh terhadap kebijakan utang dan menguji secara
empiris apakah struktur kepemilikan modal institusional mempunyai pengaruh terhadap
kebijakan utang. Populasi penelitian ini menggunakan setting perusahaan manufaktur yang
go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2003-2007. Penggunaan
perusahaan manufaktur dengan pertimbangan banyak masyarakat menginvestasikan
modalnya di industri manufaktur sangat tergantung pada pasar modal. Sampel untuk
penelitian ini adalah sebagian seluruh perusahaan manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama periode 2003-2007. Data yang dikumpulkan mencakup data laporan
keuangan selama periode penelitian, data prosentase saham yang dimiliki institusional
investor. Di dalam analisis data penelitian digunakan metode statistika. Seluruh perhitungan
statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan program statistik SPSS versi 11 dengan
analisis regresi linier berganda.
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh kepemilikan modal
manajerial secara parsial dan negatif signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan
manufaktur yan go publican terdaftar  di Bursa Efek Indonesia selama periode 2003-2007.
Kepemilikan modal institusi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan
utang perusahaan manufaktur yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
periode 2003-2007.
Kata-kata kunci: kepemilikan manajerial(insiders ownership), institusional investor,
kebijakan utang
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05312456 * RIZKADIATRI ALDILA
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK JKT , Dosen : ABRIYANI PUSPANINGSIH, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas,
hutang dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen yang mana profitabilitas,
likuiditas dan hutang tersebut dinyatakan dalam bentuk rasio keuangan, sedangkan ukuran
perusahaan dinyatakan dalam bentuk logaritma dari total asset perusahaan.
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel bebas meliputi profitabilitas (ROI),
likuiditas (QR), hutang (DER) dan ukuran perusahaan (total asset), sementara variabel
terikatnya adalah Kebijakan Dividen Perusahaan yang tercermin dalam rasio pembayaran
dividen (DPR).
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta
dengan periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Data diperoleh dari ICMD.
Pengumpulan data dilakukan secara pooling dan diperoleh 111 perusahaan. Metode analisis
data dalam penelitian ini adalah regresi berganda dan diproses menggunakan program
computer SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa dividen yang
dibagikan pada pemegang saham akan meningkat bersama meningkatnya profitabilitas dan
likuiditas. Sementara hutang mempunyai pengaruh negatif dan ukuran perusahaan
mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan dividend.
Kata Kunci : Dividend Payout Ratio, Profitabilitas, Likuiditas, Hutang dan Ukuran Perusahaan

01312123 * DIAN SETYARINI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA
PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2001-2006 , Dosen :
ARIEF BACHTIAR, DRS., MSA, AK
Abstraksi : Underpricing adalah adanya selisih positif antara harga saham di pasar
sekunder dengan harga saham di pasar perdana atau saat IPO. Bahwa harga saham di pasar
perdana lebih rendah dibanding harga saham di pasar sekunder pada saham yang sama.
Selisih harga inilah yang dikenal sebagai Initial Return, keuntungan yang diperoleh
pemegang saham karena perbedaan harga saham yang dibeli dipasar perdana ( saat IPO )
dengan harga jual saham bersangkutan di hari pertama di pasar sekunder.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor ROA, financial laverage,
persentase saham yang ditawarkan kepada publik, usia perusahaan, skala/ukuran
perusahaan pada underpricing. Merujuk pada purposive sampling, jumlah sample dalam
penelitian ini adalah 69 perusahaan dari tahun 2001-2006. Untuk menguji hipotesis
penelitian ini digunakan analisis Regresi linier berganda dengan F test dan t test.
Hasil uji menunjukkan terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel yang terdiri dari
Return on Assets, financial leverage, Persentase saham yang ditawarkan (PPS), umur
perusahaan dan skala perusahaan pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek
Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai F hitung sebesar 5,516 yang signifikan pada
tingkat signifikansi 5%. Akan tetapi model yang digunakan hanya mampu menjelaskan
besarnya variasi dalam variabel terikat sebesar 24,9%. Variabel financial laverage
berpengaruh secara signifikan positif tingkat underpricing. Variabel skala perusahaan
terbukti berpengaruh negative terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang
melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta. Dengan adanya pengaruh negative menunjukkan
bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat underpricing.
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04312243 * HAQUL YUDHA
ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN , Dosen : ARIEF BACHTIAR, DRS., MSA, AK
Abstraksi : Corporate Governance merupakan 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. Struktur kepemilikan adalah penggolongan perusahaan berdasarkan
presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham.
Struktur kepemilikan pada perusahaan disini terbagi menjadi dua yaitu terkonsentrasi dan
menyebar. Sedangkan kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat
secara terus-menerus oleh pihak manajemen perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk
membuktikan pengaruh penerapan Good Corporate Governance dan struktur kepemilikan
terhadap kinerja perusahaan.
Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menngunakan software SPSS 13.0 Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 38 perusahaan yang dipilih dengan metode
purposive sampling. Hasil penelitian ini dengan menggunakan metode analisis statistik
regresi linear menunjukkan bahwa baik Corporate Governance yang dalam hal ini
ditunjukkan dalam Index CGPI maupun struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja perusahaan.

05312279 * RIFKI WIJAYANTI NOOR FAUZI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
JAKARTA , Dosen : ARIEF BACHTIAR, DRS., MSA, AK
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk meneliti beberapa faktor yang sekiranya
mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian ini menggunakan 58
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek  Jakarta (BEJ) dengan periode lima
tahun, yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode regresi berganda. Pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan SPSS
15.
Faktor-faktor tersebut, yang merupakan variabel independen, adalah tingkat leverage,
likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh investor luar, dan ukuran perusahaan.
Sedangkan variabel dependennya adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pada
perusahaan manufaktur  dengan pemberian skor atas pengungkapan item-item yang
terdaftar pada laporan tahunan.
Hasil pengujian regresi menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel independen
terhadap variabel dependen. Sedangkan pengujian  t-test  menunjukkan hanya variabel
ukuran perusahaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan.
Keywords  : pengungkapan laporan tahunan, leverage, likuiditas, profitabilias, porsi
kepemilikan saham oleh investor luar, dan ukuran perusahaan.

04312399 * DANANG SETIAWAN
HUBUNGAN DIVIDEN,  LEVERAGE KEUANGAN DAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA , Dosen : ARIEF
BACHTIAR, DRS., MSA, AK
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Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk menguji keterkaitan antara dividen, leverage
keuangan dan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Jakarta
(BEJ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dividen terhadap tersedianya
dana yang akan digunakan untuk investasi dan juga terhadap jumlah hutang yang dimiliki
oleh perusahaan (leverage keuangan). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui
pengaruh pengeluaran investasi terhadap dividen dan jumlah hutang perusahaan (finansial
leverage).
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dividen (Y1), leverage keuangan(Y2),
investasi(Y3), profitabilitas(X1), ukuran perusahaan/size(X2), likuiditas(X3), struktur
aktiva(X4), dan pertumbuhan penjualan(growth (X5). Dalam penelitian ini Simultaneous
Equation Model (SEM) digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara beberapa
variabel dalam persamaan.
Hubungan antara dividen, leverage keuangan dan investasi dapat dilihat menggunakan
model analisis Structural Equation Model (SEM) dengan periode pengamatan dari tahun
2004 sampai dengan tahun 2006, diperoleh 94 perusahaan. Hasil yang diperoleh yaitu
leverage keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap dividen. Investasi tidak
mempunyai pengaruh negatif terhadap dividen.Hasil yang diperoleh yaitu dividen
mempunyai pengaruh negatif terhadap leverage keuangan. Investasi tidak mempunyai
pengaruh positif terhadap leverage keuangan.Hasil yang diperoleh yaitu dividen tidak
mempunyai pengaruh negatif terhadap investasi. Leverage keuangan tidak mempunyai
pengaruh positif terhadap investasi.
Kata kunci:Dividen, leverage keuangan, investasi, profitabilitas, ukuran perusahaan,
likuiditas, stuktur aktiva, pertumbuhan penjualan dan structural equation model.

04312098 * BUNGA PERTIWI
PENGARUH BESARAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, PEMILIKAN SAHAM OLEH
PUBLIK&KELOMPOK INDUSTRI THDP TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
KEUANGAN DLM PERUSAHAAN , Dosen : ARIEF BACHTIAR, DRS., MSA, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel ukuran perusahaan,
profitabilitas, pemilikan saham oleh publik, serta kelompok industri berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam website perusahaan. Jumlah sampel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 53 perusahaan yang bergerak dalam bidang
manufaktur, non-manufaktur serta keuangan, non-keuangan yang terdaftar di BEJ dengan
berpatokan pada ICMD 2008.
Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan
program SPSS. Pengujian data yang digunakan untuk regresi linier berganda yaitu uji
asumsi klasik.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Besaran perusahaan, Profitabilitas, pemilikan saham
oleh publik,  dan Kelompok industry (manufaktur- non manufaktur, keuangan- non
keuangan) secara bersama sama mempunyai kemampuan secara signifikan terhadap tingkat
pengungkapan informasi keuangan dalam website perusahaan.   Koefisien determinasi R adj
=23.9%; yang berarti tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam website perusahaan
23.9% di pengaruhi atau di tentukan oleh variabel besaran perusahaan, profitabilitas,
pemilikan saham oleh publik, dan kelompok industria; sedangkan 76.1% sisanya di tentukan
oleh variabel variabel lain yang tidak tercakup di dalam model regresi.
Kata Kunci: Indeks tingkat pengungkapan, Laporan Tahunan, Website Perusahaan.
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04312498 * DENAS HASMAN NUGRAHA
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN
, Dosen : ARIEF BACHTIAR, DRS., MSA, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh corporate governance
dengan menggunakan proksi kepemilikan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan spesialisasi industri  KAP
terhadap manajemen laba. Pada penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pengaruh
konsekuensi dari manajemen laba terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini
menggunakan sampel data dari 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan
mengeluarkan laporan keuangan pada periode 2003 – 2007. Penelitian  ini menggunakan
analisis regresi berganda dan regresi sederhana.
Hasil penelitian ini membuktikan; 1). Kepemilikan institusional  tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap manajemen laba, 2). Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap manajemen laba, 3). Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh
secara signifikan negatif terhadap manajemen laba, 4). Ukuran dewan komisaris tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, 5). Spesialisasi industri KAP
berpengaruh secara signifikan positif terhadap manajemen laba, 6). Corporate governance
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, dan 7). Manajemen laba
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.
Kata Kunci: Corporate governance, Manajemen Laba dan Kinerja K

02312164 * AHADA NUR FAUZIYA
STUDI EMPIRIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN
SAHAM PADA INDUSTRI FOOD & BEVERAGES DI BEJ , Dosen : ARIEF BACHTIAR,
DRS., MSA, AK
Abstraksi : Skripsi yang disusun ini merupakan penelitian empiris mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi return saham. Objek penelitian ini adalah perusahaan Food&Beverages
yang sudah go public dan terbit selama 6 tahun berturut-turut selama tahun 2002-2007.
Data yang dibutuhkan untuk perhitungan variabel independent, yaitu debt to equity ratio
dan beta, dan variabel dependen adalah return. Data debt to equity ratio diambil dari ICMD.
Return dan beta diambil dari pojok BEJ FE UII. Return didapat dari selisih rata-rata closing
price harga saham harian 10 hari sesudah dan sebelum pengumuman laporan keuangan.
Data dianalisa dengan menggunakan regresi berganda dengn program SPSS. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa debt to equity ratio dan beta tidak memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap return saham.
Kata kunci: return saham, debt to equity ratio, beta.

05312424 * A. SITI MAISYAROH
ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK AKUNTANSI AQAD IJARAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH TERHADAP ISAK NO. 59 (STUDI KASUS BMT AS-SALMI
YOGYAKARTA) , Dosen : ARIEF RAHMAN, SE, M.COM
Abstraksi : -
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05312348 * ARIYA EKA W
ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI SISTEM
ENTERPRISE RESOURSE PLANNING DI PT. INTERACO PENTA TBK. , Dosen : ARIEF
RAHMAN, SE, M.COM
Abstraksi : Enterprise Resource Planning merupakan sebuah teknologi sistem informasi
terintegrasi yang digunakan oleh beberapa perusahaan kelas dunia dalam meningkatkan
kinerja perusahaan. Adapun beberapa penelitian menyebutkan bahwa implementasi sistem
ERP dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik kinerja operasional hingga keuangan,
tetapi juga ada yang mengalami kegagalan.
Salah satu perusahaan yang mengimplementasikan ERP adalah PT Intraco Penta Tbk. Dalam
implementasi sistem ERP diperlukan kesiapan yang matang oleh para end-user maupun key
user dalam mengoptimalkan kinerja PT Intraco Penta Tbk secara efektif maupun efisien.
Adapun penelitian ini berfokus pada pengamatan kinerja keuangan baik sebelum dan
sesudah implementasi system ERP di PT Intraco Penta Tbk. Pada kenyataannya di PT Intraco
Penta Tbk belum mampu menunjukan kinerja keuangan yang optimal pasca implementasi
system ERP.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan Inventory Turnover Ratio, Debt to
Equity Ratio, Return on Total Assets, Fixed Asset Turnover, dan Net Profit Margin antara
sebelum dan sesudah implementasi sistem ERP di PT Intraco Penta Tbk. Dalam penelitian ini
digunakan alat analisis uji beda dua rata-rata dua sampel yang berhubungan (uji paired
samples t-Test) dan wilcoxon test. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa : (1)
Terdapat perbedaan yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan atas rata-rata
Inventory Turnover ratio, Debt to Equity Ratio, Fixed Asset Turnover, dan Net Profit Margin
antara sebelum dan sesudah implementasi sistem ERP di PT Intraco Penta Tbk, (2) Terdapat
perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan atas rata-rata rasio Return on Total
Assets sebelum dan sesudah implementasi sistem ERP di PT Intraco Penta Tbk.
Kata Kunci : Sistem ERP, Inventory Turnover, DER, ROA, Fixed Asset Turnover, NPM

05312096 * PUSPITA HIDAYATI PUTERI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PELAPORAN AUDIT PADA
INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen :
ARIEF RAHMAN, SE, M.COM
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
berpengaruh terhadap audit delay pada laporan keuangan perusahaan -perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang digunakan peneliti untuk diuji adalah
ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, rasio gearing, Reputasi auditor,
perubahan auditor, audit delay terdahulu, dan pendapat akuntan publik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, rasio gearing, dan audit delay
terdahulu yang menjadi faktor yang menyebabkan terlambatnya laporan keuangan lama
untuk dipublikasikan.
Kata kunci : audit delay, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas,rasio
gearing, reputasi auditor, perubahan auditor, audit delay terdahulu, pendapat akuntan
publik, bapepam.
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06312047 * MUHAMAD AANG KURNIAWAN
PENGARUH INTANGIBLE ASSET TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2006 SAMPAI 2008) ,
Dosen : ARIEF RAHMAN, SE, M.COM
Abstraksi : Intangible Assets  merupakan  suatu asset  yang dimiliki  oleh perusahaan
tetapi tidak nampak (nirwujud). Meskipun demikian assets tersebut sangat penting
keberadaannya   bagi   perusahaan   dalam menciptakan   nilai.  Intangible Assets dibagi
menjadi   tiga  bagian yaitu  human capital,  costumer  capital  dan  stuctur  capital.
Dengan mengelola   assets   nirwujud   tersebut  maka perusahaan akan mempunyai
competitive advantage dalam persaingan dengan kompetitor.
Setiap   perusahaan   atas   inisiatifnya   sendiri  menciptakan   dan  mengelola Intangible
assets dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Pelaporan Intangible assets  secara
sukarela diungkap oleh perusahaan dimana  Intangible assets  yang terdiri  dari   tiga bagian
diatas  digambarkan  secara  tabel,  grafik dan penjelasan yang   menunjukan   keberhasilan
perusahaan   dalam   mengelola   usahanya.   Ini menunjukan bahwa  assets  nirwujud
tersebut  yang   selama   ini   terpendam dapat diungkap dalam laporan keuangan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Intangible Assets  terhadap kinerja
perusahaan yang tercermin dalam Return On Assets  (ROA) serta praktek pengungkapannya
didalam  laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
Dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi, uji t-statistik dan uji F-statistik.  Adapun
hasil   Penelitian menunjukan   bahwa  :   (1)  human   capital  mempunyai   pengaruh
positif   dan   signifikan   terhadap   kinerja perusahaan manufaktur,   (2)  costumer   capital
mempunyai   pengaruh   positif   dan   signifikan terhadap   kinerja perusahaan
manufaktur,   (3)  struktur   capital  mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja perusahaan manufaktur.
Kata Kunci : Intangible Assets,  human capital, structur capital, costumer  capital,
manufactur, kinerja perusahaan, return on assets.

05312513 * ANDIK SEPTYANTO
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERAN AKUNTAN DALAM PEMBERANTASAN
KORUPSI , Dosen : ARIEF RAHMAN, SE, M.COM
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Akuntan Dalam
Pemberantasan Korupsi. penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris atas
persepsi mahasiswa akuntansi dan selain akuntanasi terhadap peran akuntan. Akuntan disini
digolongkan menurut profesinya menjadi empat bagian yaitu akuntan internal atau akuntan
perusahaan, akuntan publik, akuntan pendidik dan akuntan pemerintah. Dalam penelitian ini
sampel yang digunakan berasal dari populasi mahasiswa beberapa fakultas di tiga
universitas besar di D.I. Yogyakarta yaitu Universitas islam Indonesia (UII), Universitas
Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang masih aktif sampai
semester genap tahun ajaran 2008/2009. Data diperoleh dengan memberikan kuesioner
secara langsung kepada mahasiswa.
Analisis pertama dilakukan dengan analisis deskriptif berdasarkan data responden, setelah
itu dilakukan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dimulai dengan melakukan uji validitas dan
realibilitas daris etiap item pertanyaan, kemudian dilakukan uji normalitas dan dilanjutkand
engan uji beda Mann Wittney U-Test apabila data tidak terdistribusi normal yang bertujuan
untuk menguji hipotesis pertama hingga kelima.
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Dari hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini. Semua hipotesis mengenai akuntan
internal, akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan perbedaan gender
berdistribusi tidak normal. Dari kelima hipotesis juga terbukti mempunyai hasil signifikan
sehingga semua hipotesis ditolak atau gagal diterima.

05312331 * ASEP BAGJA PRIANDANA
FAKTOR-FAKOTR YANG MEMPENGARUHI SECURITY AWARENESS DALAM SISTEM
INFORMASI PERUSAHAAN , Dosen : ARIF RAHMAN, SE, M.COM.
Abstraksi : Semakin berkembangnya penggunaan jaringan komputer, baik yang
menggunakan jaringan intranet maupun jaringan internet dalam sistem informasi akuntansi
perusahaan, membawa masalah baru pada perusahaan, yaitu masalah keamanan data.
Keamanan di sini melingkupi masalah kehilangan data, penggandaan data, maupun
penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masalah keamanan data
ini bukan hanya urusan milik tim IT perusahaan, tetapi juga harus dipahami dan menjadi
tanggung jawab seluruh anggota perusahaan, terutama karyawan-karyawan (end user)
yang sering mengakses dan menggunakan sistem informasi perusahaan.
Implementasi jaringan komputer untuk menangani sistem informasi perusahaan sudah
sangat banyak di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sehingga membuat penulis tertarik
untuk meneliti seberapa jauh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
kepedulian/kesadaran karyawan akan pentingnya pengamanan data (security awareness)
perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penulis memanfaatkan media kuosioner online untuk
menjangkau sampel-sampel karyawan yang dapat mewakili karyawan-karyawan secara
umum perusahaan di Indonesia
Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel independen untuk menganalisa
tingkat kepedulian/kewaspadaan karyawan akan pentingnya keamanan data perusahaan
tempat mereka bekerja (security awareness). Tiga variabel tersebut adalah tingkat
pengetahuan karyawan akan kebijakan keamanan data yang diterapkan perusahaan
(knowledge), sikap karyawan terhadap kebijakan pengamanan data (attitude), dan perilaku
karyawan dalam menggunakan sistem informasi dan jaringan komputer perusahaan
(behavior).
Kata Kunci: Sistem Informasi Perusahaan, Security Awareness, Kebijakan Pengamanan
Data, Jaringan Komputer.

02312116 * RISKA SHAVNY AMBARDHANI
MANAJEMEN LABA DI SEKITAR IPO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA
EFEK JAKARTA , Dosen : DEKAR UMRUSAH., DRS, S.SI, M.COM
Abstraksi : -

02312154 * ELANG WIDYA PRAKOSO
ANALISA INDEKS RASIO UNTUK MENDETEKSI FRAUD (PENYIMPANGAN/
KECURANGAN) LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI
BEI PER DESEMBER 2007) , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perusahaan manakah yang
listing di BEI per desember 2007 yang tergolong Manipulators dan manakah perusahaan
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yang tergolong Non Manipulators. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan
yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan Laporan Keuangan
(Audited) untuk tahun buku 2007. Objek penelitian berjumlah 386 (tiga ratus delapanpuluh
enam) perusahaan. Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode nonprobability – purposive judgement sampling dimana sampel ditentukan
berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan penulis dan memiliki keterbatasan dalam hal
generalisasi. Sample berjumlah 222 (dua ratus duapuluh dua) Perusahaan. Variabel terikat
(dependent variable) dalam penelitian ini adalah Golongan Perusahaan Manipulators atau
Golongan Perusahaan Non Manipulators. Manipulators adalah perusahaan yang melakukan
tindak kecurangan (fraud) dalam penyusunan laporan keuangannya, sesuai dengan definisi
fraud oleh Taylor and Glezen (1997:130) yang menyatakan salah satu bentuk kecurangan
(fraud) adalah manipulasi (manipulation). Yaitu, perusahaan yang memiliki 3 (tiga) indeks
rasio yang sesuai dengan indeks rasio Beneish (Beneish Model) yang dinyatakan sebagai
Manipulators. Non Manipulators adalah perusahaan yang tidak melakukan tindak kecurangan
(fraud) dalam penyusunan laporan keuangannya. Yaitu, perusahaan yang memiliki 3 (tiga)
indeks rasio yang sesuai dengan indeks rasio Beneish (Beneish Model) yang dinyatakan
sebagai Non Manipulators.
Variabel bebas (Independent Variable) dalam penelitian ini adalah :
1) Gross Margin Index, Perusahaan yang tergolong non manipulators memiliki indeks 1.014;
dan untuk perusahaan yang tergolong manipulators memiliki indeks 1.193.
2) Asset Quality Index  Perusahaan yang tergolong non manipulators memiliki indeks 1.039,
dan untuk perusahaan yang tergolong manipulators memiliki indeks 1.254.
3) Sales Growth Index  Perusahaan yang tergolong non manipulators memiliki indeks 1.134;
dan untuk perusahaan yang tergolong manipulators memiliki indeks 1.607.
4) Days’ Sales In Receivables Index, Perusahaan yang tergolong non manipulators memiliki
indeks 1.031; dan untuk perusahaan yang tergolong manipulators memiliki indeks 1.465.
5) Total Accruals To Total Assets Index, Perusahaan yang tergolong non manipulators
memiliki indeks 0.018, dan untuk perusahaan yang tergolong manipulators memiliki indeks
0.031.
Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 27 perusahaan atau 12,16%  perusahaan sampel
tergolong sebagai Manipulators, 85 atau 38,29% perusahaan sampel sebagai Non
Manipulators, 109 atau 49,10% perusahaan sampel sebagai Grey / Grey Company.

04312264 * MUHAMMAD AULIA RAHMAN
ANALISA PENGARUH PERATAAN LABA TERHADAP REAKSI PASAR ATAS
PENGUMUMAN INFORMASI LABA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu
peristiwa (event study) yang informasinya dipublikasikan. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis adanya kandungan informasi diseputar tanggal pengumuman laba untuk
mengetahui adanya reaksi pasar dan menganalisis tingkat pengaruh tindakan perataan laba
(income smoothing) terhadap reaksi pasar tersebut. Pengujian kandungan informasi ini
dilakukan dengan melakukan penghitungan terhadap nilai mutlak abnormal return, peneliti
menggunakan model estimasi market model untuk mengetahui return ekspektasi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa harga saham
perusahaan yang mengumumkan laba serta Indeks Harga Saham Gabungan yang diperoleh
dari Pojok Bursa Universitas Islam Indonesia. Waktu penelitian yang digunakan adalah pada
periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2007.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reaksi pasar yang diproksikan dengan nilai mutlak
abnormal return pada perusahaan perata laba lebih kecil bila dibandingkan dengan reaksi
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pasar pada perusahaan bukan perata laba. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian
statistik yang menghasilkan kesimpulan rata-rata nilai mutlak abnormal return perusahaan
perata laba lebih kecil dari nilai mutlak abnormal return perusahaan bukan perata laba.
Kata kunci : event study, perataan laba, abnormal return, market model, reaksi pasar.

05312526 * ATIKA FITRIYA
ANALISI PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS
KAS,LABA KOTOR,DAN, SIZE PERUSAHAAN TERHADAP EXPEXTED RETURN SAHAM ,
Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Investasi adalah penempatan sejumlah dana di masa sekarang dengan
harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan keuntungan
yang diharapkan dari suatu investasi, disebut dengan expected return. Banyak variabel yang
dapat mempengaruhi return ekspektasi, akan tetapi dalam penelitian ini diambil lima
diantara variabel-variabel tersebut yaitu, arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, laba kotor, dan ukuran (size) perusahaan yang diambil dari total aktiva
perusahaan. Penelitian ini dirangkum dengan judul “Analisis Pengaruh Kandungan Informasi
Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor dan Size Perusahaan Terhadap Expected Return
Saham“.   Tujuan yang ingin dicapai dalam riset ini adalah untuk menganalisis pengaruh
kandungan informasi komponen laporan arus kas (arus kas operasi, investasi, dan
pendanaan), laba kotor dan size perusahaan terhadap tingkat return saham yang
diharapkan (expected return) oleh investor. Tiga puluh satu perusahaan yang bergerak
dibidang industri real estate and property yang terdaftar di BEI ditetapkan sebagai sampel,
dengan menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis dengan menggunakan
metode regresi linier berganda, yang sebelunya dilakukan uji asumsi klasik regresi terlebih
dahulu agar  model regresi dapat menghasilkan penduga yang tidak bias (sahih) dan uji t
dengan bantuan software SPSS di dapat kesimpulan bahwa arus kas bersih dari aktivitas
operasi, investasi serta laba kotor berpengaruh signifikan positif terhadap expected return
saham.

05312039 * DEWI INDIYAH SARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA
PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini tentang “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay
pada Perusahaan Publik di Indonesia “. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor
yang diperkirakan berpengaruh, faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh tersebut
antara lain : ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, ukuran KAP, dan opini auditor.
Populasi penelitian ini adalah Perusahaan go public yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel
yang memenuhi kriteria tersebut adalah 111 perusahaan selama tiga periode laporan
keuangan,yaitu tahun 2004, 2005, dan 2006. Model analisis yang digunakan adalah model
regresi berganda, selain itu juga digunakan model uji asumsi klasik untuk menghindari
terjadinya bias antara lain : uji autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F dan uji t.
Hasil uji yang didapat dari perhitungan dengan bantuan program SPSS version 16.0 didapat
bahwa tidak terjadi autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dari model uji
asumsi klasik yang digunakan. Sedangkan dari hasil uji F kelima variabel tersebut secara
serentak mempengaruhi audit delay dan hasil uji t bahwa variabel ukuran perusahaan dan
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profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay, variabel yang berpengaruh
terhadap audit delay antara lain : likuiditas, ukuran KAP, dan opini auditor.

05312014 * HESTI DWI JAYANTI
ANALISIS HUBUNGAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DGN TINGKAT
UNDERPRICING, EARNINGS MANAGEMENT, DAN KINERJA PERUSAHAAN (STUDI
KASUS PD PERUSAHAANDI BEI , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : -

04312150 * SAEFULLAH WAHYUDDIN
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA DAN KESEHATAN PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE
2002-2006 , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat
Kinerja dan Kesehatan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2002-2006” yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan tingkat kinerja dan
kesehatan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2002-2006 dinilai dari
faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Sampel
yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
yang termasuk dalam jenis perusahaan perbankan dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan.
Hasil perhitungan perkembangan tingkat kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di
BEI selama tahun 2002 sampai 2006 dilihat dari faktor permodalan dinilai sehat, dilihat dari
faktor kualitas aktiva produktif dinilai sehat, dilihat dari faktor manajemen dinilai tidak
sehat. dilihat dari faktor rentabilitas dinilai cukup sehat. dilihat dari faktor likuiditas dinilai
sehat. Dan dilihat dari tingkat kesehatan dinilai cukup sehat.
Kata kunci: (Bank, Kinerja perusahaan, Tingkat kesehatan, dan Analisis rasio).

03312358 * M WISNU NURCAHYANTO
ANALISIS PENGARUH INVESTASI, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
BESARNYA DEVIDEN PAYOUT RATIO (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR… , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi  besarnya  deviden  payout  ratio.  Variabel  yang  diteliti  adalah variabel
bebas  yang meliputi  investasi,  likuiditas, dan profitabilitas dan variabel terikat yaitu
deviden payout ratio. Tujuan peneliian ini adalah untuk mencari bukti empiris  apakah
investasi, likuiditas,  dan  profitabilitas  berpengaruh  terhadap besarnya deviden payout
ratio.
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam  LQ  45
yang  membagikan  deviden  dengan  periode  tahun  2004  sampai dengan  tahun  2006.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan model  regresi
berganda. Dengan model  ini dapat dilihat pengaruh semua  faktor  yaitu  investasi,
likuiditas,  dan  profitabilitas  baik  bersama-sama maupun  secara  parsial  terhadap
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besarnya  deviden  payout  ratio. Hasil  penelitian menunjukkan  profitabilitas  berpengaruh
signifikan  terhadap  besarnya  deviden payout  ratio.  Sedangkan  investasi  dan  likuiditas
berpengaruh  tidak  signifikan terhadap  besarnya  deviden  payout  ratio.  Sedangkan
untuk  pengaruh  investasi, likuiditas,  profitabilitas  dan  pertumbuhan  perusahaan  secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap deviden payout ratio.

05312013 * NINA ROSHADITA WIBOWO
ANALISIS PENGARUH KOMPONEN - KOMPONEN DISKRESI AKRUAL SEBAGAI
UKURAN KUALITAS LABA TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM , Dosen : ERNA
HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Komponen akrual sebagai salah satu ukuran kualitas laba, dianggap relevan
untuk dijadikan indikator kemungkinan manipulasi laba. Pihak manajemen yang lebih
mengetahui kondisi di dalam perusahaan, diprediksi dapat menimbulkan masalah karena
manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan
dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan yang dibuatnya sendiri. Sehingga keadaan
tersebut rentan dilakukan praktik manajemen laba. Praktik manajemen laba akan
mengakibatkan kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah.
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mencoba menemukan bukti mengenai
apakah akrual diskresioner layak dijadikan sebagai indikator kualitas laba dengan menguji
pengaruhnya terhadap abnormal return saham. Apabila komponen akrual tersebut memiliki
pengaruh negatif terhadap abnormal return maka dapat disimpulkan bahwa komponen
akrual tersebut mampu menjelaskan mengenai tingkat kualitas laba dan relevan untuk
dijadikan sebagai indikator dari kualitas laba. Namun apabila sebaliknya maka komponen
akrual tersebut dinyatakan kurang dapat menjelaskan mengenai tingkat kualitas laba dan
kurang relevan untuk dijadikan sebagai ukuran kualitas laba. Empat puluh perusahaan
ditetapkan sebagai sampel, dengan menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis
dengan menggunakan metode regresi linier sederhana dan metode regresi linier berganda
serta uji t dengan bantuan software SPSS sehingga didapat kesimpulan bahwa variabel-
variabel bebas tersebut berpengaruh negatif terhadap Abnormal Return Saham.

02312006 * HIDAYAT RAMADHANI
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI FINANSIAL DISTRESS
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA ,
Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : -

05312408 * BONDAN ADITYA W
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT NASABAH UNTUK
MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DI MAGELANG , Dosen : ERNA HIDAYAH,
DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian  ini  berjudul  “Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap Minat
Nasabah  Untuk  Menggunakan  Internet  Banking  di  Magelang”  yang bertujuan  untuk
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menguji  apakah  faktor  manfaat,  kemudahan  penggunaan, keamanan dan privasi, dan
norma  subjektif dapat berpengaruh  terhadap minat nasabah  untuk  menggunakan
internet  banking.  Penelitian  ini  menggunakan Technology Acceptance Model  (TAM)
sebagai dasar penelitian dan  fokus pada variabel internal model TAM yang dipakai untuk
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi  penerimaan  penggunaan  akan  sistem
informasi  selain  itu  juga didukung oleh teori lainnya.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang pernah, belum pernah  dan    mau
menggunakan  internet  banking.  Sampel  diambil  dengan menggunakan  teknik  sampling
aksidental, dari  seluruh  kuisioner  yang  tersebar sejumlah  165  dapat  kembali  dan
diolah    sebanyak  150  sampel.  Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 16.0.
  Dari  empat hipotesis  yang diujikan pada penelitian  ini,  semua hipotesis terbukti.
Hipotesis  ini  terbukti  dan  mendukung  teori  technology  acceptance model (TAM) karena
adopsi teknologi dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh manfaat dan
kemudahan penggunaan sistem.
Kata  Kunci:  manfaat,  kemudahan  penggunaan,  keamanan  dan  privasi, norma subjektif,
internet banking.

05312272 * SITI NURHAYATI
FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DALAM
LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PD PERUSAHAAN YG
TERDAFTAR DI BEJ TH 06/07 , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini tentang “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan
Informasi Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan”. Penelitian ini bertujun untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial perusahaan,
dimana faktor-faktor tersebut yang diperkirakan akan mempengaruhi adalah kepemilikan
publik, leverage, size(ukuran) perusahaan, tipe industri dan profitabilitas.
Populasi penelitian ini adalah Perusahaan yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang
memenuhi kriteria dalam penelitian ini  adalah 84 perusahaan selama dua periode laporan
tahunan yaitu 2006 dan 2007. Model  analisis yang digunakan adalah model regresi
berganda, selain  itu juga digunakan model uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan
normalitas dari model uji asumsi klasik yang digunakan.
Sedangkan dari hasil pengujian hipotesisnya yaitu uji t didapat bahwa variabel kepemilikan
publik dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi
sosial perusahaan, sedangkan variabel leverage, size (ukuran) perusahaan, dan tipe industri
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan.
Kata kunci : Pengungkapan informasi sosial, Kepemilikan publik, Leverage, Ukuran (size)
perusahaan, Tipe Industri, Profitabilitas.

04312079 * HIAN AYU OCEANI WIBOWO
PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KOMITMEN ORGANISASI, GAYA
KEPEMIMPINAN, DAN PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
AUDITOR. (STUDI EMPIRIS…) , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Independensi Auditor, Komitmen Organisasi,
Gaya Kepemimpinan, dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor (Studi
Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta)” yang bertujuan untuk
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mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu Independensi
Auditor, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Pemahaman Good Governance
dengan variabel dependen yaitu kinerja auditor. Populasi penelitian ini adalah auditor yang
bekerja pada KAP di DIY.
Sampel penelitian ini yaitu 35 auditor yang terdapat pada 7 KAP. Pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling, dan analisis data penelitian menggunakan
analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 12.00.
Dari hasil penelitian didapat bahwa variabel Independensi Auditor, Komitmen Organisasi,
Gaya Kepemimpinan, dan Pemahaman Good Governance mempunyai pengaruh positif
terhadap kinerja auditor.
Kata Kunci: Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Pemahaman
Good Governance, kinerja auditor.

04312112 * DIAN EKA KURNIAWAN
PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA DEPOSITO TERHADAP VOLUME
PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : ERNA HIDAYAH,
DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : -

05312075 * ROZA MUTROVINA
PENGARUH KARATERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2006-2007 , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini tentang “ Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Jasa di Indonesia “. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik perusahaan terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial, dimana karakteristik perusahaan yang diperkirakan
berpengaruh adalah : ukuran perusahaan (size), profitabilitas, profile, ukuran dewan
komisaris, dan leverage.
Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Jasa yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang
memenuhi criteria dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan selama dua periode laporan
tahunan yaitu 2006 dan 2007. Model analisis yang digunakan adalah model regresi
berganda, selain itu juga digunakan model uji asumsi klasik untuk menghindari terjadinya
bias yang antara lain : uji autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
normalitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t.
Hasil uji yang didapat dari perhitungan dengan bantuan program SPSS versi 15.0, dalam
perhitungan tersebut didapat bahwa tidak terjadi autokorelasi, multikolinearitas,
heteroskedastisitas, dan normalitas dari model uji asumsi klasik yang digunakan. Sedangkan
dari hasil pengujian hipotesisnya yaitu hasil uji t didapat bahwa variabel profitabilitas dan
profile tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan, sedangkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan antara lain : variabel ukuran perusahaan (size), ukuran
dewan komisaris, dan leverage.
Kata Kunci : Pengungkapan tanggung jawab sosial, Ukuran perusahaan (size), Profitabilitas,
Profile, Ukuran dewan komisaris, Leverage.



26 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

05312466 * RAIS KAUSAR
PENGARUH PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT
MATERIALITAS DALAM PROSES PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA
KAP DI WILAYAH KOTA SEMA , Dosen : ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Auditor eksternal menjalankan proses audit yaitu melakukan pemeriksaan
terhadap laporan keuangan dan memberikan pendapat atas dasar hasil pemeriksaan
tersebut. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor
eksternal. Hal ini dicerminkan ke dalam lima demensi, yaitu pengabdian pada profesi,
kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama
profesi. Auditor eksternal yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan memberikan
kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan dan pengambilan
keputusan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh profesionalisme yang tercermin
dalam lima dimensi diatas terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan
keuangan. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuesioner. Pemilihan
sampel menggunakan metode convenience sampling dan yang menjadi sampel adalah
auditor eksternal yang bekerja pada KAP di wilayah Kota Semarang. Pengujian data
menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa demensi pengabdian terhadap profesi tidak
berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Dimensi kewajiban sosial, kemandirian,
kepercayaan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesame profesi berpengaruh terhadap
tingkat materialitas.

04312280 * ALIGA APRIL YANSYAH
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN KINERJA PADA PERUSAHAAN
FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen :
ERNA HIDAYAH, DRA., M.SI, AK.
Abstraksi : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan
dalam mepengaruhi perubahan kinerja pada perusahaan food and baverages yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan food
and baverages yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2003-2007.
Pengujian hipotesis manfaat  menggunakan regresi berganda, uji f dan uji t.
Variabel dependen dalam penelitian adalah perubahan kinerja yang ditunjukkan oleh
operating proft dan earning after tax, sedangkan variabel independen menggunakan rasio
keuangan. Terdapat 14 rasio yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitan
menunjukkan gross profit margin, total assets turnover ratio, dan return on investment
mempengaruhi perubahan kinerja perusahaan.

05312243 * MUCHAMMAD FUAD NAJIB
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRUST PENGGUNA INTERNET
BANKING DI INDONESIA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Trust
Pengguna Internet Banking di Indonesia” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi kepercayaan pengguna internet banking di Indonesia. Penelitian
ini fokus terhadap variabel security (keamanan), ethics (etika), privacy (privasi), openness
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(keterbukaan) saluran komunikasi, speed of response (kecepatan tanggapan) saluran
komunikasi, quality of information (kualitas informasi), regulatory control (kontrol
pengaturan), asymmetry information control (kontrol asimetri informasi), technological
advancement (kemajuan teknologi),reputation (reputasi) dan satisfaction (kepuasan) yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap trust (kepercayaan) pengguna internet
banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah pengguna internet banking pada bank-bank
yang mengaplikasikan internet banking di Yogyakarta dan para nasabah pengguna internet
banking yang tergabung dalam beberapa grup-grup diskusi atau mailing list yang
beranggotakan orang-orang Indonesia. Sampel responden diambil dengan menggunakan
sampling aksidental didasarkan pada kemudahan (conveniece), dari seluruh kuisioner yang
tersebar diperolehlah sejumlah 206 kuisioner yang dapat diolah. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan program AMOS versi 7.0 dan SPSS 16.0
Dari sebelas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini enam diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang
tidak mempengaruhi trust (kepercayaan) pengguna internet banking. Variabel-variabel
tersebut adalah ethics (etika), openness (keterbukaan) saluran komunikasi, speed of
response (kecepatan tanggapan) saluran komunikasi, regulatory control (kontrol
pengaturan), asymmetry information control (kontrol asimetri informasi), technological
advancement (kemajuan teknologi).
Kata Kunci: internet banking, trust (kepercayaan), security (keamanan), ethics (etika),
privacy (privasi), openness (keterbukaan) saluran komunikasi, speed of response
(kecepatan tanggapan) saluran komunikasi, quality of information (kualitas informasi),
regulatory control (kontrol pengaturan), asymmetry information control (kontrol asimetri
informasi), technological advancement (kemajuan teknologi),reputation (reputasi),
satisfaction (kepuasan).

05312253 * MUCHAMMAD NOVA YANDRI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRUST PENGGUNA INTERNET
DALAM SISTEM E-COMMERCE DI YOGYAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF.,
DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Trust
Pengguna Internet dalam sistem e-commerce di Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan pengguna internet dalam sistem e-
commerce di yogyakarta. Penelitian ini fokus terhadap variabel security (keamanan),
navigation and presentation (navigasi dan penyajian), privacy (privasi), brand strength
(kekuatan merek dagang), advise (nasehat), order fulfilment (pemenuhan pesanan),
shopping expertise (pengalaman berbelanja), community features (fitur komunitas),
absence of errors (ketiadaan kesalahan), familiarity (familiaritas), reputation (reputasi) dan
assurance (jaminan) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap trust
(kepercayaan) pengguna internet dalam sistem e-commerce.
Penelitian ini mengambil sampel para konsumen pengguna internet dalam sistem e-
commerce pada perusahaan-perusahaan yang mengaplikasikan dalam situs-situs di
Yogyakarta dan para konsumen pengguna internet dalam sistem e-commerce yang
tergabung dalam beberapa grup-grup diskusi atau mailing list yang beranggotakan orang-
orang Indonesia. Sampel responden diambil dengan menggunakan sampling aksidental
didasarkan pada kemudahan (conveniece), dari seluruh kuisioner yang tersebar diperolehlah
sejumlah 250 kuisioner yang dapat diolah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program AMOS versi 7.0 dan SPSS 16.0
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Dari duabelas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini tujuh diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang
tidak mempengaruhi trust (kepercayaan) pengguna internet dalam sistem e-commerce.
Variabel-variabel tersebut adalah navigation and presentation (navigasi dan penyajian),
privacy (privasi), advise (nasehat), shopping expertise (pengalaman berbelanja), absence of
errors (ketiadaan kesalahan), familiarity (familiaritas), Reputation (reputasi).
Kata Kunci: e-commerce, trust (kepercayaan), security (keamanan), navigation and
presentation (navigasi dan penyajian), privacy (privasi), brand strength (kekuatan merek
dagang), advise (nasehat), order fulfilment (pemenuhan pesanan), shopping expertise
(pengalaman berbelanja), community features (fitur komunitas), absence of errors
(ketiadaan kesalahan), familiarity (familiaritas), reputation (reputasi) dan assurance
(jaminan).

04312522 * HEPIE NIAGARA
ANALISIS PENGARUH KEPERCAYAAN PELANGGAN TERHADAP ADOPSI TEKNOLOGI:
STUDI EMPIRIS JASA MOBILE BANKING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ,
Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepercayaan (trust)
merupakan komponen penting dalam mengadopsi teknologi informasi dalam bentuk mobile
banking di kalangan para pengguna mobile banking di kota Yogyakarta yang menggunakan
model penerimaan teknologi/technology acceptance model (TAM) yang memfokuskan pada
pada kondisi setelah mengadopsi teknologi dan tertarik dengan perilaku sesungguhnya
dalam menggunakan sistem. Penelitian ini memasukkan variabel eksternal yang telah
diungkapkan pada penelitian terdahulu dengan menggabungkan atribut-atribut teknologi,
yakni kesamaan software yang digunakan saat ini dengan software atau produk yang
digunakan di masa lampau (similiarity of the new software to software used in the past),
kemudahan mendapatkan pelatihan (Training Availability), jaminan uang kembali (Money
Back Guarantee), kebijakan retur (Return Policy) dan kemudahan dalam mendapatkan
layanan konsumen atau bantuan secara online (customer help line/ online assistance).
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 6 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 16.
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap
penggunaan mobile banking, serta kesamaan software,
jaminan uang kembali dan kemudahan layanan konsumen berpengaruh signifikan tehadap
kepercayaan.
Kata kunci: technology acceptancce model (TAM), kepercayaan (trust),penggunaan mobile
banking, kesamaan software, kemudahan mendapatkan pelatihan, jaminan uang kembali,
kebijakan retur, kemudahan layanan konsumen.
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04312328 * ERWIN PRANATA
DAMPAK KUALITAS PRODUK INFORMASI TERHADAP KEPUASAN KINERJA
PENGGUNA SISTEM INFORMASI KUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROPINSI LAMPUNG , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Dampak Kualitas Produk Infprmasi Terhadap
Kepuasan Kerja Pengguna sistem Informasi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Propinsi Lampung” yang bertujuan untuk menyelidiki pengaruh sistemsistem
informasi pada hasil-hasil terkait kerja. Penelitian ini fokus terhadap variabel kualitas produk
informasi (Quality of Information Product), ambiguitas peran (Role Ambiguity), konflik peran
(Role Conflicct), kepuasan kerja (Job Satisfaction
Penelitian ini mengambil sampel para pegai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
propinsi Lampung. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling
aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 140, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 124 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 6.0.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini tiga diantaranya tidak terbukti. Hipotesis
yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa variabel ambiguitas peran dan juga Konflik
peran tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan kualitas produk informasi tidak
berpengaruhterhadap konflik peran.
Kata Kunci: kualitas produk informasi, sistem informasi keuangan. Dampak organisasional,
Kepuasan kerja, ambiguitas peran, konflik peran.

04312262 * ARYO PRADIKTO
DAMPAK KULITAS PRODUK INFORMASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PENGGUNA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Dampak Kualitas Produk Infprmasi Terhadap
Kepuasan Kerja Pengguna sistem Informasi Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kota
Jojakarta” yang bertujuan untuk menyelidiki pengaruh sistem-sistem informasi pada hasil-
hasil terkait kerja. Penelitian ini fokus terhadap variabel kualitas produk informasi (Quality of
Information Product), ambiguitas peran (Role Ambiguity), konflik peran (Role Conflict),
kepuasan kerja (Job Satisfaction) Penelitian ini mengambil sampel para pegai Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPD) kota Jogjakarta . Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah
130, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 120 sampel. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program AMOS versi 6.0.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis
yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa variabel peran konflik tidak berpengaruh
terhadap kepuasan kerja dan juga kualitas produk informasi tidak berpengaruh terhadap
peran konflik.
Kata Kunci: kualitas produk informasi, sistem informasi keuangan. Dampak organisasional,
Kepuasan kerja, peran ambiguitas , peran konflik.
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04312100 * ACI HERIADI
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MENGADOPSI
INTERNET BANKING (PENELITIAN PADA NASABAH PERBANKAN DI SAMARINDA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
nasabah dalam mengadopsi internet banking (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 9 variabel tambahan :
personalisasi (personalization), aliansi jasa (alliance services), kualitas informasi
(information quality), keamanan (security), kefamiliaran tugas (task familiarity),
kemampuaksesan (accessibility), keakraban pemakai (user friendliness), kecepatan
transaksi (transaction speed) dan penggunaan internet 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 dua 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 personalisasi, jasa aliansi, kualitas infromasi,
keamanan, kefamiliaran tugas, persepsi kemudahan penggunaan, dan penggunaan internet
banking berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat dan persepsi kemudahan
penggunaan berpengaruh signifikan terhadap keamanan, kemampuan mengakses, dan
kecepatan transaksi yang ada akhirnya dianggap sebagai faktor positif terhadap penggunaan
layanan itu.
Kata Kunci : Internet Banking, TAM (technology acceptance model), personalisasi
(personalization), jasa aliansi (alliance services), kualitas informasi (information quality),
keamanan (security), kefamiliaran tugas (task familiarity), kemampuan akses (accessibility),
keakraban pemakai (user friendliness), kecepatan transaksi (transaction speed), persepsi
manfaat (perceived usefulness), persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use),
penggunaan internet banking.

05312197 * TRY AYU RIZKA RESTI  J.
FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN DALAM MENGADOPSI SISTEM PEMBAYARAN ONLINE
OLEH NASABAH BANK DI BALIKPAPAN , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Seiring dengan peningkatan eksponensial dalam transaksi bisnis online,
sistem pembayaran online telah memperoleh popularitas karena vendor dan kreditor
menyadari bahwa semakin pentingnya sebuah landasan untuk meningkatkan informasi dan
infrastruktur mereka untuk mencapai "paperless" efisiensi operasi. Namun, karena adanya
karakteristik yang berbeda antara nasabah dan Web-sistem, perspektif kedua belah pihak
dan faktor teknologi dapat menyebabkan tingkat variasi yang signifikan dalam menerima
metode pembayaran online oleh nasabah.
Penelitian ini dilakukan terhadap 150 nasabah bank di Balikpapan. Suatu model persamaan
structural telah disusun untuk menganalisa data. Hasil yang didapat dari penelitian ini,
dengan menggunakan program Amos versi 16.0, yang bertujuan untuk mengetahui risiko
yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, sistem fitur vendor, karakteristik nasabah, dan
jaminan struktural berpengaruh terhadap pengadopsian sistem pembayaran secara online
oleh nasabah. Penelitian ini diakhiri dengan pembahasan implikasi dari hasil penelitian pada
pengadopsian sistem pembayaran online.
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Key Words: Sistem Pembayaran Online, Penggunaan Teknologi Informasi, Keinginan
Nasabah Mengadopsi Sistem Pembayaran Online

05312355 * SANTY KUSUMA PUTRI
FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN DALAM MENGADOPSI SISTEM PEMBAYARAN ONLINE
OLEH NASABAH BANK DI YOGYAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Keputusan Dalam Mengadopsi Sistem
Pembayaran Online Oleh Nasabah Bank Di Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank dalam mengadopsi atau
menggunakan sistem pembayaran online di Yogyakarta.
Penelitian ini fokus terhadap variabel persepsi resiko, ciri layanan vendor, ciri layanan
website, teknologi dari sisi nasabah, karakteristik nasabah, pengalaman penggunaan
internet oleh nasabah, jaminan struktural oleh perusahaan dan juga satu variabel yang
terdapat dalam Technology Acceptance Model (TAM). Dalam penelitian ini mengenalkan
variabel jaminan struktural oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui keinginan
nasabah untuk mengadopsi sistem pembayaran online.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang belum dan sudah menggunakan
sistem pembayaran online di Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan
teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 200, yang dapat
kembali dan diolah sebanyak 177 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program AMOS versi 6.0. Dari delapan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini satu
diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa
resiko yang dirasakan tidak selalu berhubungan negatif dengan pengadopsian sistem
pembayaran online. Sehingga dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa semua variabel
yang diuji mempengaruhi pengadopsian sistem pembayaran online.
Kata kunci : Sistem Pembayaran Online, Pengadopsian Teknologi, Penggunaan Kartu Kredit
Internet, Pembayaran Tagihan Online.

05312500 * PANJI ARIEF PRIMAWAN
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KEINGINAN NASABAH UNTUK MENGADOPSI
TEKNOLOGI MOBILE COMMEREE : STUDI KASUS MOBILE BANKING DI YOGYAKARTA
, Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keinginan Nasabah
Untuk Mengadopsi Teknologi Mobile Commerce : Studi kasus Mobile Banking Di Yogyakarta”
yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan
nasabah untuk mengadopsi teknologi mobile banking. Penelitian ini fokus terhadap variabel
perceived usefullness (manfaat kegunaan), perceived ease of use (kemudahan
penggunaan), subjective norm (norma-norma hubungan), perceived behavioral control
(kontrol tingkah laku), personal innovativenes (keinovasian pribadi) dan Security and
Privacy (keamanan dan privasi) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap
Intention to Adopt (niat untuk mengadopsi) calon pengguna mobile banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah calon pengguna mobile banking di
Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan survey cross-sectional
didasarkan pada kemudahan (conveniece), dari seluruh kuisioner yang tersebar diperolehlah
sejumlah 250 kuisioner yang dapat diolah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program AMOS versi 7.0 dan SPSS 16.0 Dari dua belas hipotesis yang diujikan pada
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penelitian ini enam diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti tersebut
menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak mempengaruhi Intention to Adopt
(niat untuk mengadopsi) calon pengguna mobile banking. Variabel-variabel tersebut adalah
subjective norm (norma-norma hubungan) dan Security and Privacy (keamanan dan
privasi).
Kata Kunci: Mobile banking, Intention to Adopt (niat untuk mengadopsi), perceived
usefullness (manfaat kegunaan), perceived ease of use (kemudahan penggunaan),
subjective norm (norma-norma hubungan), perceived behavioral control (kontrol tingkah
laku), personal innovativenes (keinovasian pribadi) dan Security and Privacy (keamanan dan
privasi).

05312045 * ILHAMI YUNANDA PUTRI
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN NASABAH AKAN
INTERNET BANKING DI BOGOR , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan
Nasabah akan Internet Banking di Bogor" yang bertujuan untuk menguji apakah faktor
keamanan e-commerce, lingkungan nasional dan kebudayaan dapat berpengaruh terhadap
penerimaan nasabah akan internet banking. Penelitian ini menggunakan Technology
Acceptance Model (TAM) sebagai dasar penelitian dan fokus pada variabel internal model
TAM yang dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan
penggunaan akan sistem informasi selain itu juga didukung oleh teori lainnya yang
menyatakan manfaat, kemudahan dan tingkah laku terhadap suatu keyakinan.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di kota Bogor. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental,
dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 268 dapat kembali dan diolah sebanyak 262
sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 16.0.
Dari tiga hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua hipotesis terbukti. Hipotesis ini
terbukti dan mendukung teori technology acceptance model (TAM) karena adopsi teknologi
dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan
penggunaan sistem.
Kata Kunci: E-commerce Secucurity, National Environment, Culture, internet banking.

05312070 * EKA SALENA NUGRAHA
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN NASABAH AKAN
INTERNET BANKING DI PEKANBARU , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan
Nasabah akan Internet Banking di Bogor" yang bertujuan untuk menguji apakah faktor
keamanan e-commerce, lingkungan nasional dan kebudayaan dapat berpengaruh terhadap
penerimaan nasabah akan internet banking. Penelitian ini menggunakan Technology
Acceptance Model (TAM)
sebagai dasar penelitian dan fokus pada variabel internal model TAM yang dipakai untuk
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan akan sistem
informasi selain itu juga didukung oleh teori lainnya yang menyatakan manfaat, kemudahan
dan tingkah laku terhadap suatu keyakinan.
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Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di kota Bogor. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental,
dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 268 dapat kembali dan diolah sebanyak 262
sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 16.0.
Dari tiga hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua hipotesis terbukti. Hipotesis ini
terbukti dan mendukung teori technology acceptance model (TAM) karena adopsi teknologi
dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan
penggunaan sistem.
Kata Kunci: E-commerce Secucurity, National Environment, Culture, internet banking.

05312537 * AGUS LUKMAN NURHAKIM
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ELECTRONIC LOYALTY (E-LOYALTY) PADA
WEBSITE , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Electronic Loyalty
(e-Loyalty) Pada Website”” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi loyalitas pengguna atau konsumen suatu website commerce. Penelitian ini
fokus terhadap variabel persepsi manfaat (perseived usefulness), persepsi kemudahan
(perceived ease of use), persepsi kepercayaan (perceived trust), persepsi kehadiran sosial
(perceived social presence), persepsi kenyamanan (perceived enjoyment), persepsi nilai
(perceived value), kesenangan terhadap situs (site preference) yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruhnya terhadap variabel electronic loyalty (e-Loyalty) dan keinginan
untuk berlangganan (future patronage intent).
Sampel penelitian ini adalah para mahasiswa di Yogyakarta yang pernah berinteraksi dengan
website commerce, interaksi disini dapat diaertikan pernah membeli melalui website
commerce atau setidaknya menjadikan website commerce sebagai referensi untuk mecari
suatu produk atau jasa. Sampel responden diambil dengan menggunakan metode aksidental
berdasarkan kemudahan (convenience). Kuesioner untuk menguji sampel disebarkan secara
manual dan online, kuesioner yang kembali dan dapat diolah berjumlah 175 buah. Pengujian
dilakukan menggunakan program AMOS versi 7.0 dan SPSS 16.0.
Dari empat belas hipotesis dalam penelitian ini ada tiga hipotesis yang tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti adalah hipotesis yang menyatakan pengaruh positif antara
persepsi kehadiran sosial dengan persepsi manfaat, persepsi kehadiran sosial dengan
persepsi kepercayaan, dan kesenangan terhadap situs dengan keinginan untuk
berlangganan. Sedangkan hipotesis yang terbukti adalah hipotesis yang menunjunkan
hubungan positif antara persepsi kemudahan dengan persepsi manfaat, persepsi manfaat
dengan e-loyalty, persepsi kepercayaan dengan e-loyalty, pesepsi kehadiran sosial dengan
eloyalty, persepsi kehadiran sosial dengan persepsi kenyamanan, persepsi kehadiran sosial
dengan persepsi nilai, persepsi kenyamanan dengan e-loyalty, persepsi nilai dengan e-
loyalty, persepsi nilai dengan keinginan untuk berlangganan, dan persepsi nilai dengan
kesenangan terhadap situs.
Kata Kunci: website, commerce, persepsi manfaat (perseived usefulness), persepsi
kemudahan (perceived ease of use), persepsi kepercayaan (perceived trust), persepsi
kehadiran sosial perceived social presence), persepsi kenyamanan (perceived enjoyment),
persepsi nilai (perceived value), kesenangan terhadap situs (site preference), electronic
loyalty (e-Loyalty), keinginan untuk berlangganan (future patronage intent).
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04312508 * RATI APRINA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN AWAL, KEPUASAN
NASABAH DAN PENAGPDOSIAN INTERNET BANKING DI SUMATERA SELATAN ,
Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mendorong bidang
perbankan ikut bersaing untuk memperoleh nasabah sebanyak mungkin.
Salah satu teknologi yang digunakan suatu bank adalah teknologi internet banking. Alasan
yang mungkin timbul  untuk menunda penerimaan internet banking sebagai jaringan
distribusi  penjualan dikarenakan kurangnya kepercayaan pelanggan terhadap internet
banking dan perdagangan melalui web.
Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang memepengaruhi kepercayaan awal, kepuasan
nasabah dan pengadopsian internet banking di Sumatera Selatan” yang bertujuan untuk
menguji faktor-faktor yang memepngaruhi adopsi internet
banking.
Konsep model peneliti menyatakan bahwa kepercayaan awal pada internet banking sebagai
media perbankan, kepuasan nasabah dan kepercayaan awal pada bank adalah penentu
utama dari tindakan adopsi. Berdasarkan kepada
teori jaringan sosial dan teori kepercayaan, faktor penentu kepercayaan terhadap internet
banking sebagai media perbankan 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
Sumatera Selatan.  Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling
aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 180, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 170 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan programPartial
Least Square (PLS).
Kata Kunci: Kepercayaan awal,  Kepuasan nasabah, Adopsi Internet Banking

04312276 * MEL AHMADIYAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DALAM E-BUSINESS ,
Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan dalam
E-Business” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan e-business di Indonesia. Penelitian
ini menempatkan persepsi kepercayaan konsumen sebagai penengah diantara karakteristik
website dan konsumen terhadap tujuan perilaku konsumen. Karakteristik website dibagi
menjadi dua, yaitu karakteristik website seperti, keamanan dan privasi dan karakteristik
website seperti desain, navigasi, berita, dan brand. Karakteristik konsumen menilai apakah
kebiasaan konsumen menggunakan internet dan pengalaman konsumen mempengaruhi
kepercayaan terhadap suatu website.
Penelitian ini mengambil sampel masyarakat kota Jogjakarta yang pernah menggunakan
atau membuka website perusahaan penerbangan komersil, seperti Lion Air, Air Asia, Batavia
Air, dan Garuda Indonesia. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik
sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 126, yang dapat kembali
dan diolah sebanyak 120 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 6.0. Dari keempat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua hipotesis terbukti
yang berarti bahwa dalam karakteristik website, tidak hanya keamanan dan privasi yang
membentuk kepercayaan, tetapi faktor-faktor lain seperti desain, navigasi, nasehat, dan
brand juga dapat membentuk kepercayaan. Dan ketika kepercayaan telah terbentuk, dapat
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mendorong tujuan perilaku konsumen terhadap website, seperti untuk melihat lebih lanjut
pada website dan akhirnya dapat membeli sebuah produk melalui website.
Kata Kunci: internet, e-business, kepercayaan.

04312295 * ANSHAR RAHMAT ASBAR
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DALAM E-BUSINESS ,
Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan dalam
E-Business” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan e-business di Indonesia. Penelitian
ini menempatkan persepsi kepercayaan konsumen sebagai penengah diantara karakteristik
website dan karakteristik konsumen terhadap tujuan perilaku konsumen. Karakteristik
website dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik website seperti, keamanan dan privasi dan
karakteristik website seperti desain, navigasi, berita, dan brand. Karakteristik konsumen
menilai apakah kebiasaan konsumen menggunakan internet dan pengalaman konsumen
mempengaruhi kepercayaan terhadap suatu website.
Penelitian ini mengambil sampel masyarakat kota Jogjakarta yang pernah menggunakan
atau membuka website perusahaan penyedia lapangan kerja, seperti Jobindo.com,
Experd.com, Joobstreet.com dan Datakarir.com. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah
165, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 145 sampel. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program AMOS versi 6.0.
Dari keempat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua hipotesis terbukti yang
berarti bahwa dalam karakteristik website, tidak hanya keamanan dan privasi yang
membentuk kepercayaan, tetapi faktor-faktor lain seperti desain, navigasi, nasehat, dan
brand juga dapat membentuk kepercayaan. Dan ketika kepercayaan telah terbentuk, dapat
mendorong tujuan perilaku konsumen terhadap website, seperti untuk melihat lebih lanjut
pada website dan akhirnya dapat membeli sebuah produk melalui website.
Kata Kunci: internet, e-business, kepercayaan.

05312092 * VIERA ADITYA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA INTERNET BANKING DI YOGYAKARTA , Dosen :
HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
kepercayaan dan apakah kepercayaan mempengaruhi loyalitas pengguna terhadap internet
banking di Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 130 dari 140 yang disebar,
yang merupakan pengguna  internet banking. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program Partial Least Square (PLS) dan SPSS
versi 16.0. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa  Shared Value merupakan faktor
yang mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap  internet banking, penelitian ini juga
membuktikan bahwa kepercayaan berperan sebagai faktor yang mempengaruhi loyalitas
pengguna internet banking.
Kata kunci: internet banking, kepercayaan, loyalitas.
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05312465 * RESTINURI ELIZA SUSANTI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM
PENGADOPSIAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA ONLINE DI TANGERANG , Dosen :
HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Persaingan global yang semakin sengit membuat perusahaan semakin
menyadari pentingnya sistem pembayaran secara online sebagai salah satu fasilitas yang
dapat memudahkan konsumen untuk membeli barang dan jasa perusahaan tersebut. Salah
satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memutuskan untuk
mengadopsi system tersebut adalah sejauh mana konsumen akan menggunakan sistem
tersebut. Termotivasi oleh ini, skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
konsumen dalam memutuskan untuk menggunakan system tersebut. Berdasarkan data
yang didapat dari survey yang dilakukan terhadap 235 konsumen di Tangerang, kami
menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah manfaat yang
didapat oleh konsumen dengan menggunakan sistem tersebut, tingkat pendapatan dan
pendidikan konsumen, dan fasilitas dan desain website sistem tersebut.
Kata kunci: sistem pembayaran online, e-commerce, penggunaan internet credit card,
pengadopsian teknologi informasi.

05312236 * FABRINA NOURMALIA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH DALAM PENERIMAAN INTERNET
BANKING , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruh Nasabah Dalam
Penerimaan Internet Banking” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi para nasabah bank dalam penerimaan layanan internet banking di Jakarta.
Teori Diffusion of Innovation digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi
individu untuk mengadopsi sebuah inovasi atau sebuah teknologi baru. Di lingkungan online,
kepercayaan adalah hal yang penting dalam mempengaruhi seseorang dalam menerima
sebuah inovasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk uji empirik pengaruh kepercayaan
dengan beberapa sifat dari Theory of Diffusion of Innovation dalam penerimaan internet
banking. Penelitian ini fokus pada kepercayaan (trust), keuntungan relatif (relative
advantage), dan percobaan (trialability) juga dua variabel yang terdapat dalam Theory of
Diffusion of Technology (IDT) yang mempunyai pengaruh signifikan pada sikap terhadap
penggunaan internet banking. Yang mana, sikap juga mempunyai signifikan pada intention
to use (tujuan penggunaan) teknolog. Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank
yang telah menggunakan internet banking di Jakarta. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah
230, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 195 sampel. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program AMOS versi 7.0. Dari sembilan hipotesis yang diujikan pada
penelitian ini terdapat satu yang tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti tersebut
menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak mempengaruhi perilaku nasabah
dalam menggunakan layanan internet banking. Variabel tersebut adalah Website
Experience. Kata Kunci: Technology Acceptance, Innovation Diffusion Theory, Trust, Internet
Banking.
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04312279 * ANGGA PERMADI KAPRIANA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH UNTUK MENGADOPSI
TEKNOLOGI INTERNET BANKING DI KALIMANTAN BARAT , Dosen : HADRI
KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi nasabah untuk
mengadopsi teknologi Internet Banking di Kalimantan Barat” yang bertujuan untuk menguji
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank dalam mengadopsi atau
menggunakan layanan internet banking di Indonesia. Penelitian ini fokus terhadap variabel
Kenyamanan (Enjoyment), Informasi pada Online Banking (Info on Online Banking),
Keamanan dan Kerahasiaan (Security & Privacy), Kualitas Koneksi Internet (Quality of
Internet), Sikap Terhadap Penggunaan (Attitude Towards Using) dan juga dua variabel yang
terdapat dalam Technology Acceptance Model (TAM). Dalam penelitian ini juga memasukkan
variabel moderasi yang di adopsi dari Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT). Adapun variabel moderasi tersebut adalah umur, jenis kelamin, dan
pengalaman/lama penggunaan.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di Kalimantan Barat. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik
sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 215, yang dapat kembali
dan diolah sebanyak 190 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 6.0.
Dari sebelas 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 internet banking.
Variabel-variabel tersebut adalah persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan
yang telah di moderasi oleh jenis kelamin.
Kata Kunci: internet banking, Kenyamanan/Enjoyment, Informasi pada Online Banking /Info
on Online Banking, Keamanan dan Kerahasiaan/Security & Privacy, Kualitas Koneksi
Internet/Quality of Internet, Sikap Terhadap Penggunaan/Attitude
Towards Using,Technology Acceptance Model (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use
of Technology (UTAUT).

05312029 * MERI SUCI AMINARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARA PENGGUNA INTERNET BANKING ,
Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempemgaruhi Sikap Para
Pengguna Internet Banking di Jakarta” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor-faktor
apa saja yang dapat mempengaruhi sikap para nasabah bank dalam menggunakan teknologi
internet banking di Jakarta. Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)
dan The Diffusion of Innovation Theory (IDT) sebagai dasar penelitian dan fokus pada
variabel internal model TAM dan model IDT dengan menggabungkan kedua karakteristik-
karakteristik teknologi sebagai variabel anteseden persepsi manfaat dan persepsi
kemudahan penggunaan untuk membangun model penggunaan internet banking di Jakarta.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di kota Jakarta. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental,
dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 215 dapat kembali dan diolah sebanyak 200
sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 16.0.
Dari tiga belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tujuh diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung
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teori Technology Acceptance Model (TAM), yang menyatakan bahwa perilaku atau sikap
pengguna internet banking juga dipengaruhi oleh persepsi manfaat. Penelitian ini juga tidak
mendukung The Diffusion of Innovation Theory (IDT), yang menyatakan bahwa perilaku
atau sikap pengguna internet banking juga dipengaruhi kepercayaan dan kampatablitas.
Kata Kunci: Sikap / Attitude, Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM), dan
The Diffusion of Innovation Theory (IDT)

05312506 * NIKEN PRAMESWARI C
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAAN NASABAH TERHADAP
PENGGUNAAAN INTERNET BANKING DI PROPINSI DKI JAKARTA , Dosen : HADRI
KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan
nasabah terhadap penggunaan internet banking di Jakarta” yang bertujuan untuk menguji
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank dalam menerima atau
menggunakan layanan internet banking di Indonesia. Penelitian ini fokus terhadap variabel
Saluran Internet (Internet Connection), Persepsi Manfaat (Perceived Usefulness),
Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use), Kenyamanan Penggunaaan (Perceived
Enjoyment), Keamanan dan Privasi (Security and Privacy), Penggunaan Internet Banking.
Dalam penelitian ini mengenalkan variabel kebudayaan dan juga kepercayaan yang
bertujuan untuk mengetahui keinginan konsumen untuk menggunakan layanan internet
banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di Jakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling
aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 296, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 252 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 7.0.
Dari limabelas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini sembilan diantaranya tidak
terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel
yang tidak mempengaruhi perilaku nasabah dalam menggunakan layanan internet banking.
Variabel-variabel tersebut adalah kebudayaan, dan kepercayaan
Kata Kunci : internet banking, saluran internet/internet connection, jumlah informasi/quality
of internet, persepsi manfaat/perceived usefulness, kemudahan penggunaan/perceived ease
of use, kenyamanan penggunaan/perceived enjoyment, kemanan dan privasi/security and
privasi, kepercayaan/trust, kebudayaan/culture, Technology Acceptance Model (TAM).

05312216 * SHANTI APRININGSIH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGADOPSIAN MOBILE COMMERCE :
KASUS MOBILE BANKING DI YOGYAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengadopsian
Mobile Commerce: Kasus Mobile Banking Di Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para calon pengguna dalam mengadopsi atau
menggunakan layanan mobile banking di Indonesia. Penelitian ini memberiakan penjelasan
terhadap sebuah model penerimaan teknologi secara luas yang menggabungkan teori
penyebaran inovasi untuk mengungkap hal-hal yang menjadi pertimbangan pengguna dari
mobile banking. Penelitian ini juga membuat hubungan faktor-faktor seperti manfaat yang
dirasakan, kemudahan penggunaan, keinovasian pribadi, norma-norma subjektif, kontrol
perilaku. kenyamanan penggunaan dan keinginan untuk menggunakan mobile banking.
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Penelitian ini mengambil sampel para responden yang belum menggunakan mobile banking
di Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik convenience
sampling, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 160, yang dapat kembali dan diolah
sebanyak 150 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 7.0.
Dari sepuluh hipotesis yang diujikan pada penelitian ini dua diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang
tidak mempengaruhi calon pengguna dalam mengaplikasikan layanan mobile banking.
Variabel-variabel tersebut adalah norma-norma subjektif dan keinovasian pribadi dimana
kedua variabel ini tidak mempengaruhi kemudahan yang dirasakan dalam menggunakan
mobile banking yang kemudian mempengaruhi keinginan mereka untuk menggunakannya.
Kata Kunci: mobile banking, Penggunaan, Keinginan Berperilaku.

04312329 * ANDRIE YUDHO HAPSORO
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAPDOSIAN MOBILE BANKING DI
BOGOR , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : -

05312231 * SITI NURJANAH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INTERNET
BANKING OLEH NASABAH DI YOGYAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan
Teknologi Internet Banking oleh Nasabah di Yogyakarta’ yang bertujuan untuk menguji
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah bank dalam mengadopsi atau
menggunakan layanan internet banking di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan
Technology Acceptance Model (TAM) dan Unified of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT) sebagai dasar penelitian. Penelitian ini juga membuat hubungan faktor-faktor
seperti manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, kenyamanan penggunaan, info
tentang internet banking, keamanan dan privasi, kualitas sambungan internet.
Kepeercayaan dan kebudayaan untuk menggunakan teknologi internet banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling
aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 295, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 253 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 7.0.dan SPSS 16.0
Dari lima belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini tujuh diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang
tidak mempunyai pengaruh yang kuat dalam mengaplikasikan layanan internet banking.
Variabel-variabel tersebut adalah masculinity/femininity, individualis/collectivism, power
distance dan uncertainly avoidance dimana variabel tersebut tidak mempunyai pengaruh
yang kuat terhadap manfaat dan kemudahan yang dirasakan dalam menggunakan internet
banking.
Kata Kunci: Pengadopsian Teknologi, Online Banking, Persepsi manfaat, keamanan dan
privasi, Jumlah Informasi, Persepsi kemudahan
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05312265 * FADILLA CAESARENI O.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGADOPSIAN MOBILE
BANKING DI YOGYAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku
pengadopsian Mobile Banking 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
(Perceived Risk), Manfaat (Percived Usefulness), Kepercayaan (Trust), Daya Tarik Visual,
Struktur Navigasi, dalam pengadopsian mobile banking dengan memodifikasi konsep
Technology Acceptance Model (TAM). Dalam penelitian ini mengenalkan variabel Daya Tarik
Visual, Struktur Navigasi dan empat variabel moderat yang terdiri dari
masculinity/femininity, individualis,/collectivism, power distance, uncertainty avoidance.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan mobile
banking di Ygyakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling
aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 300, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 260 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 7.0.
Dari sepuluh hipotesis yang diujikan pada penelitian ini empat 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, nilai-nila nilai-nilai maskulinisme, dan nila-nilai
budaya menghindari ketidakpastian.
Kata Kunci: Mobile banking, resiko (perceived risk), kepercayaan (trust), Daya Tarik Visual,
Struktur Navigasi, masculinity/femininity, individualis,/collectivism, power distance,
uncertainty avoidance Technology Acceptance Model (TAM), perilaku pengadopsian.

05312151 * ENDAH FITRIAS KURNIAWATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGGUNAAN MOBILE BANKING
PADA NASABAH DI JAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku
Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Di Jakarta” yang bertujuan untuk menguji faktor-
faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi perilaku penggunaan
terhadap mobile banking di Jakarta.
Mobile banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh
nasabah melalui telepon  selular dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di SIM
Card dan saat ini menggunakan media SMS (Short message services). Mobile Banking
diperlakukan sebagai salah satu layanan sistem informasi dari pihak perbankan yang  paling
penting yang mampu menghasilkan informasi keuangan, yang meliputi cek saldo, transfer
dana, informasi tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan, dan sebagainya melalui suatu
alat pemampu Internet tanpa kabel. Penting bagi nasabah untuk  mendapat kemudahan-
kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi secara on-line,
tanpa harus mengunjungi Bank tempat mereka menjadi nasabah. Ketika nasabah merasa
terpuaskan oleh dua hal yakni kecepatan dalam memperoleh informasi keuangan serta
keakuratannya dan kemudahan dalam pelaksanaan aktifitas transaksi m-banking maka
tujuan layanan SMS sebagai sistem  informasi perbankan yang bernilai tambah akan
tercapai. Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank secara umum di Jakarta.
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Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh
kuisioner yang tersebar sejumlah 180, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 170 sampel.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 7.0. dan SPSS versi 16.0.
Dari enam hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti.  Hasil
yang didapat dari penelitian ini yaitu hanya kepercayaan dan kepuasan pengguna yang
memiliki efek positif terhadap perilaku penggunaan mobile banking. Sedangkan kepercayaan
memiliki efek positif terhadap persepsi manfaat dan persepsi resiko memiliki efek negatif
terhadap kepercayaan.
Kata  Kunci:  Mobile  Banking,  Kepercayaan,  Kepuasan  Pengguna,  Technology Acceptance
Model.

04312351 * DIANA ANDERIANA
FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KEPERCAYAAN DALAM INTERNET BANKING :
PERSPEKTIF NASABAH DI YOGYAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul " Faktor-faktor yang Menentukan kepercayaan dalam
Internet Banking: Perspektif Nasabah di Yogyakarta " yang bertujuan untuk mengujikan
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 dan Technology Acceptance
model (TAM).
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 160 dapat kembali dan diolah
sebanyak 151 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0.
Kata kunci: Kepercayaan/Trust, internet banking, commitment trust theory of relationship
marketing, Technology Acceptance model (TAM).

04312418 * BAGUS PRIYONUGROHO
MEKANISME ALIH PENGETAHUAN TIM MANAJEMEN ATAS DAN EKSEKUTIF STI:
MENUJU KESELARASAN SISTEM INFORMASI STRATEGIK , Dosen : HADRI KUSUMA,
PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Mekanisme Alih Pengetahuan Tim Manajemen Atas
Dan Eksekutif Sistem Teknologi Informasi (Sti): Menuju Keselarasan Sistem Informasi
Strategis” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Tangerang). Tujuan penelitian ini adalah
menguji hubungan alih pengetahuan anggota Tim Manajemen Atas (TMT) dan eksekutif
Sistem Teknologi Informasi (STI) dengan keselarasan Sistem Teknologi Informasi-Strategik
(SIS) dan kemudian menguji faktor-faktor yang telah dijustifikasi merupakan antiseden
yang mendorong terjadinya alih pengetahuan yang efektif seperti Kedekatan Hubungan,
Kemampuan Mengabsorsi, Kekakuan Hubungan, Ambiguitas Causal, Kesepahaman, Motivasi
Ekstrinsik, Motivasi Intrinsik, dan Iklim Organisasi yang mencerminkan Keadilan, Inovasi,
dan Affiliasi. Dari faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis untuk diuji sejauh mana dapat
mendorong terjadinya alih pengetahuan yang kemudian menguji hubungan kemudahan alih
pengetahuan terhadap keselarasan sistem informasi strategik.
Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti variabel-variabel yang mendorong manajemen
bersedia melakukan alih pengetahuan kepada tim manajemen atas / eksekutif STI lain,
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sehingga objek yang diteliti hanya sebatas para tim manajemen atas / eksekutif STI (yang
bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengawasi sumber daya informasi) dalam
perusahaan. Tetapi sample representative terhadap populasi tim manajemen atas dalam
penelitian ini tidak hanya sebatas Chief Eksekutif Officer (CEO) saja, dapat juga manager-
manager fungsional atau manager unit/department yang dimiliki perusahaan. Serta objek
studi penelitian ini terbatas pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri
manufaktur yang terdapat di Tangerang.
Penelitian ini mengambil sampel para menejer fungsional perusahaan serta eksekutif Sistem
Teknologi Informasi dengan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
sampling aksidental yaitu dengan membagikan kuesioner kepada orang yang memenuhi
kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan tersebut adalah manager yang telah
mengadopsi atau memnggunakan sistem teknologi informasi pada perusahaannya.
Hasil penelitian mendukung variabel kemampuan mengabsorsi dan motivasi intrinsik sebagai
faktor yang paling besar mempengaruhi proses terjadinya alih pengetahuan. Selain itu,
penelitian ini juga mendukung variabel alih pengetahuan sebagai salah satu faktor yang
mendorong terjadinya keselarasan sistem informasi strategik dalam perusahaan.
Kata Kunci : Alih Pengetahuan, Keselarasan SIS, Tim Manajemen atas, Eksekutif STI

05312438 * MIA AQUARITA
PENGARUH ASPEK PERILAKU PENGGUNA (BEHAVIORAL ASPECT TERHADAP
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “pengaruh aspek perilaku pengguna (behavioural
aspect) terhadap pemanfaatan teknologi informasi” yang bertujuan untuk menguji faktor-
faktor perilaku apa saja yang mempengaruhi para pengguna dalam pemanfaatan Teknologi
Informasi. Penelitian ini fokus terhadap variabel Kemudahan dan Kemanfaatan,
Pengetahuan, Pengalaman, Pandangan Nilai Informasi dan Minat pengguna dalam
pemanfaatan Teknologi Informasi.
Penelitian ini mengambil sampel para pengguna Teknologi Informasi yang berfokus pada
mahasiswa/i di Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik
sampling aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 165, yang dapat kembali
dan diolah sebanyak 161 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 16.0.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini tiga diantaranya tidak terbukti. Hipotesis
yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak
mempengaruhi perilaku pengguna dalam pemanfaatan Teknologi Informasi. Variabel-
variabel tersebut adalah Kemudahan dan Kemanfaatan, Pengetahuan, dan Minat pengguna.
Kata Kunci: Human Resource, IT Resource, Technology Acceptance Model (TAM),

05312293 * HENRY ADITYA RAHADIANTO
PENGARUH FAKTOR KEPERCAYAAN DAN RESIKO TERHADAP PEMAKAIAN
TEKNOLOGI INTERNET BANKING DI BALI , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentikasi faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi persepsi kepercayaan dan resiko pemakai internet banking di Bali, serta
mengidentifikasi dimensi khusus kepercayaan dan resiko apakah yang berhubungan dengan
faktor-faktor tersebut, dengan membangun model konseptual baru dalam penerimaan
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teknologi dengan mengintegrasikan variabel-variabel baru (persepsi kepercayaan dan resiko
beserta anteseden-antesedennya) pada technology acceptance model (TAM).
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di Bali. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari
seluruh kuisioner yang disebar sejumlah 155 dapat kembali dan diolah  sebanyak 123
sampel. Pengujian dilakukan menggunakan software SMARTPLS  versi 1.10.
Dari delapan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tiga diantaranya tidak terbukti.
Dimana dua hipotesis tidak mendukung technology acceptance model (TAM) yaitu persepsi
kepercayaan dan persepsi kemudahan penggunaan, dan satu hipotesis menunjukan bahwa
persepsi resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kepercayaan, sedangkan dua
variabel baru yaitu persepsi kepercayaan dan persepsi resiko berpengaruh signifikan
terhadap penggunaan internet banking.
Kata Kunci: Kepercayaan, Risiko, Teknologi, Informasi dan Penggunaan

06312545 * NUR ASHARI HIJRAH
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR RISIKO DAN KEPERCAYAAN DALAM PENERIMAAN
NASABAH TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING DI MAKASAR , Dosen :
HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Faktor-faktor Resiko dan Kepercayaan
dalam Penerimaan Nasabah terhadap Penggunaan Internet Banking di Makassar” yang
bertujuan   untuk  mengetahui   apakah   faktor-faktor   resiko   dan kepercayaan
mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap layanan internet banking di Makassar dengan
mengintegrasikan persepsi resiko dan persepsi kepercayaan  pada model Technology
Acceptance Model (TAM).
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di kota Makassar. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental,
dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 135 dapat kembali dan diolah sebanyak 128
sampel. Pengujian dilakukan  dengan menggunakan program software PLS.
Dari delapan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, lima diantaranya tidak terbukti. Dua
hipotesis yang tidak terbukti tersebut  menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung
teori perilaku proses pengadopsian teknologi informasi yaitu Technology Acceptance Model
yang menyatakan bahwa pengadopsian internet banking dapat dipengaruhi   oleh   persepsi
manfaat   dan persepsi kemudahan penggunaan.
Kata Kunci : Resiko, Kepercayaan, Internet Baking, Technology Acceptance Model.

05312136 * SATYARINA TRIASWARA
PENGARUH HUMAN RESOURCES, BUSINESS RESOURCES DAN INFORMATION
TECHNOLOGY RESOURCES TERHADAP KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI , Dosen :
HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Keunggulan kompetitif adalah perbedaan unik organisasi yang bernilai tinggi,
berbeda dengan pesaingnya, sulit ditiru dan bersifat menyeluruh pada setiap bagian yang
ada dalam organisasi. Definisi keunggulan kompetitif inilah yang menyebabkan adanya
persaingan diantara beberapa organisasi demi menjadi yang terbaik. Salah satu langkah
strategik yang dipilih organisasi demi memperoleh keunggulan kompetitif adalah dengan
menggunakan teknologi informasi didalam kegiatan operasionalnya. Namun penelitian
sebelumnya menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak akan memberikan hasil yang
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signifikan sesuai dengan harapan organisasi ketika tidak diimbangi dengan adanya sumber
daya manusia yang kompeten dalam implementasi IT. Penelitian ini berjudul Pengaruh
Human Resources, Business Resources dan Information Technology Resources Terhadap
Kinerja Teknologi Informasi uan untuk membuktikan pengaruh
human resources (sumber daya manusia), business resources (keunggulan kompetitif), dan
IT resources terhadap kinerja teknologi informasi. Penelitian ini difokuskan pada industri
perbankan yang sebagian besar telah menggunakan teknologi informasi yang baik dalam
menjalankan operasional perusahaan.
Sampel yang dipilih adalah manajer dan pegawai perbankan yang ada di wilayah
Yogyakarta. Sampel responden dipilih secara purposive sampling, dan dari 305 kuesioner
yang tersebar hanya 252 kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan progran AMOS versi 7.0 dan SPSS versi 16.0.
Dari tiga hipotesis yang diujikan seluruhnya terbukti dan terdukung oleh data, sehingga
hasil dari penelitian menyatakan bahwa teknologi informasi adalah sebuah sistem yang
diputuskan dan dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga perlu adanya sumber
daya manusia yang kompeten untuk memutuskan dan menjalankan implementasi IT sesuai
dengan tujuan organisasi. Dan ketika semuanya telah berjalan sesuai dengan porsinya
masing  masing maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut memiliki kinerja yang
baik yang mendorong organisasi memperoleh keunggulan kompetitif seperti yang
diinginkan.
Kata Kunci: Human resources (sumber daya manusia),Business resources (keunggulan
kompetitif), Information technology resources (teknologi informasi dan kinerja teknologi
informasi

05312375 * YUNARIAH
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RESIKO PARA PENGGUNA TERHADAP PENERIMAAN
INTERNET BANKING DI SURABAYA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepercayaan dan ResikoPara Pengguna
TerhadapPenerimaan Internet Banking Di Surabaya”  yang bertujuan untuk menguji apakah
faktor kepercayaan dan resiko dapat mempengaruhi para nasabah bank dalam mengadopsi
atau menggunakan layanan internet banking di Indonesia. Penelitian ini menggunakan
model Technology Acceptance Model (TAM) sebagai dasar penelitian.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di Surabaya. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling
aksidental, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 143, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 124 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program
SMARTPLS  versi 1.10. Dari delapan hipotesis yang diujikan pada penelitian ini dua
diantaranya tidak terbukti. Salah satu diantaranya tidak mendukung model Technology
Acceptance Model (TAM) yaitu persepsi kemudahan penggunaan, dan satu hipotesis
menunjukkan bahwa resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kepercayaan,
sedangkan dua variabel baru yaitu persepsi kepercayaan dan persepsi resikoberpengaruh
signifikan terhadap penggunaan internet banking.
Kata Kunci: Kepercayaan, Resiko, Tekhnologi Informasi, dan Penggunaan
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06312411 * RENDY ARDIANSYAH
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RESIKO TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS
INTERNET BANKING DI JAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  bagaimana  kepercayaan  dan
risiko mempengaruhi  penggunaan  teknologi  internet banking. Untuk mencapai tujuan
pertanyaan  tersebut,  dibangun model  baru  dalam  penerimaan  teknologi dengan
mengintegrasikan  variabel-variabel  baru  (persepsi  kepercayaan  dan risiko  beserta
anteseden-antesedennya)  pada technology  acceptance  model (TAM).  Permasalahan
dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  kepercayaan berpengaruh  terhadap  penggunaan
internet  banking  di  Jakarta  dan  apakah resiko berpengaruh terhadap penggunaan
internet banking di Jakarta.
Dalam penelitian  ini  terdapat delapan hipotesis  yang akan diuji dengan menggunakan
metode analisis dengan Model Analisis SEM  (structural equation model) yang menggunakan
bantuan program Partial Least Square  (PLS). Hasil penelitian  ini  dapat  disimpulkan
bahwa  persepsi  kemudahaan  penggunaan berpengaruh positif signifikan  terhadap
persepsi manfaat, persepsi kemudahaan penggunaan dan persepsi manfaat  tidak
berpengaruh positif signifikan  terhadap penggunaan  internet  banking,  resiko  tidak
berpengaruh  negatif  signifikan terhadap  kepercayaan  dan  penggunaan  internet
banking,  kepercayaan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penggunaan  internet
banking,  persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat.

04312161 * TITIS WIDYASTUTI
PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI MANFAAT DAN
KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP PENGAPLIKASIAN LAYANAN MOBILE
BANKING , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi
manfaat serta Kepercayaan Konsumen Terhadap Pengaplikasian Layanan Mobile Banking“
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 yaitu kepercayaan dengan menggabungkan karateristik teknologi
sebagai variabel antiseden persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan untuk
membangun model pengadopsian mobile banking di kota Yogyakarta.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah pengguna layanan mobile banking. Sampel
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner
yang tersebar sejumlah 190, yang dapat diolah sebanyak 180 sampel.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 6.0. Hipotesis yang diujikan
pada penelitian ini berjumlah 5 hipotesis. Dan kelima hipotesis tersebut terbukti
signifikansinya.
Penelitian ini menyatakan tetap mendukung teori TAM 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),
Yogyakarta
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05312206 * ESTI LISTYORINI
PENGARUH PERSEPSI KEPERCAYAAN DAN PERSEPSI RESIKO TERHADAP
PENGGUNAAN INTERNET BANKING OLEH NASABAH DI SEMARANG , Dosen : HADRI
KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi kepercayaan dan persepsi
resiko terhadapa penggunaan internet banking di Semarang  Permasalahan dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah persepsi kepercayaan dan persepsi resiko memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan internet banking di Semarang dan menguji
apakah suatu variabel yang
diteliti mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap var iabel lain. Dalam
penelitian ini ada delapan hipotesa yang akan di diuji. Untuk menguji hipotesis penelitian
digunakan metode analisis dengan model analisis SEM yang menggunakan bantuan program
SmartPLS versi 1.10
 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi kepercayaan memiliki pengaruh positif dan
signifikan. Persepsi resiko berpengaruh positf tetapi tidak signifikan terhadap penggunaan
internet banking di Semarang.
Kata Kunci : Persepsi kepercayaan, Persesi resiko Internet Banking.

06312062 * ANDRI NUR RAHMAWATI
PENGARUH RISIKO DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT SESEORANG
MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DI JAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA,
PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko dan kepercayaan
terhadap minat seseorang menggunakan internet banking dengan menggabungkan teori
pengadopsian yaitu Theory Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel persepsi
kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh risiko dan kerpercayaan
terhadap penerimaan internet banking yang berlanjut kepada minat seseorang
menggunakan internet banking? Kami menggunakan sampel para pengguna internet
banking di wilayah Jakarta yang kemudian perhitungan data tersebut menggunakan Smart
PLS
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa kepercayaan sangat mempengaruhi minat
seseorang menggunakan internet banking. Selain itu persepsi manfaat dan kemudahan
penggunaan juga berhubungan positif dengan kepercayaan dari para nasabah. Namun risiko
tidak terbukti mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah maupun penggunaan internet
banking
Kata kunci : Risiko, Kepercayaan, TAM, Internet Banking

05312210 * RIMA DEVALUASI HINDRIANTI
PENGARUH TRUST AND RISK PADA PEMAKAIAN TEKNOLOGI INTERNET BANKING DI
SEMARANG , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentikasi faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi persepsi kepercayaan dan risiko pemakai teknologi informasi, serta
mengidentifikasi dimensi khusus kepercayaan dan risiko apakah yang berhubungan dengan
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faktor-faktor tersebut. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji model
konseptual yang mengintegrasikan determinan kepercayaan dan risiko, serta menguji
bagaimana kepercayaan dan risiko tersebut mempengaruhi perilaku penggunaan teknologi
informasi. Untuk mencapai tujuan pertanyaan tersebut, kami akan membangun model baru
dalam penerimaan teknologi dengan mengintegrasikan variabel-variabel baru (persepsi
kepercayaan dan risiko beserta anteseden-antesedennya) pada technology acceptance
model (TAM).
Metode penelitian yang digunakan untuk menguji kerangka konseptual penelitian
menggunakan desain penelitian survey lapangan. Tahapan-tahapan yang akan meliputi
pengidentifikasikasian dan pemetaan konsep kepercayaan dan risiko sebagai determinan
penggunaan teknologi informasi, mendiskusikan konsepkonsep tersebut kepada para
pemakai dan pihak penyedia teknologi melalui focus group discussion, melakukan uji coba
(pilot studies) kuesioner dan survey ke lapangan, menguji dan menganalisis data-data.
Tahapan terakhir adalah memformulasi model baru penerimaan teknologi informasi yang
memasukan variabel kepercayaan dan risiko.
Kata Kunci: Kepercayaan, Risiko, Teknologi, Informasi dan Penggunaan

05312199 * RIZKAH NOOR RAHMAN
PENGARUH TRUST DAN RISK PADA PENGGUNAAN INTERNET BANKING OLEH
NASABAH DI BALIKPAPAN , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh trust dan risk terhadap
penggunaan intenet banking di Balikpapan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah trust dan risk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan
internet banking di Balikpapan dan menguji apakah satu variabel yang diteliti mempunyai
hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini ada delapan
hipotesa yang akan duuji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis
dengan Model Analisis SEM yang menggunakan bantuan program SmartPLS versi 1.10.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa trust memiliki pengaruh positif yang signifikan
sedangkan risk tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan internet banking di
Balikpapan.
Kata Kunci : Trust, Risk, Internet Banking

04312205 * ALDILA BAGUS RINALDI
PENGUJIAN EMPIRIS TERHADAP PENERIMAAN PENGGUNA BANKING INFORMASI
SYSTEM DI MAGELANG , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengujian Empiris Terhadap Penerimaan Pengguna
Banking Information System di Magelang” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi para nasabah bank terhadap penerimaan Banking Information
System di Magelang. Penelitian ini fokus terhadap variabel Kepercayaan, Keahlian
Penggunaan Komputer Online, Keuntungan Relatif, Kompatibilitas, Trialabilitas, Persepsi
Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Sikap, Tujuan Penggunaan, yang merupakan
pengembangan dari Technology Acceptance Model  ( TAM ) . Dalam penelitian ini juga
memasukkan variabel moderasi yang di adopsi dari Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology  ( UTAUT ) . Adapun variabel moderasi tersebut adalah Gender/jenis kelamin.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di Magelang. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik convenience
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sampling, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 265, yang dapat kembali dan diolah
sebanyak 250 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi
16.0.
Dari enam belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini tiga diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang
tidak mempengaruhi nasabah terhadap Banking Information System.
Kata Kunci: banking information system, internet banking, Kepercayaan, Keahlian
Penggunaan Komputer Online, Keuntungan Relatif, Kompatibilitas, Trialabilitas, Persepsi
Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Sikap, Tujuan Penggunaan,Technology
Acceptance Model  ( TAM ) , Unified Theory of Acceptance and Use of Technology  ( UTAUT ).

05312051 * RIZKI AMALIA. A
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING DI
YOGYAKARTA , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Internet
Banking di Yogyakarta ” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang dapat
mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap minat dalam menggunakan teknologi internet
banking di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan versi modifikasi dari Technology
Acceptance Model (TAM) sebagai kerangka dasar penelitian. Model ini memakai Persepsi
Manfaat (PU), Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEOU), Persepsi Kredibilitas (PC) dan
beberapa karakteristik teknologi antara lain kemampuan menggunakan komputer
(selfefficacy/CSE) sebagai variabel anteseden persepsi manfaat dan persepsi kemudahan
penggunaan untuk membangun model penggunaan internet banking di Yogyakarta.
Penelitian ini mengambil sampel pada nasabah Bank Mandiri dan Bank BNI yang masih
berstatus sebagai mahasiswa yang menggunakan fasilitas internet banking di Yogyakarta.
Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuesioner
yang tersebar sejumlah 165 dapat kembali dan diolah sebanyak 151 sampel. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan program Amos versi 6.0.
Dari tiga belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tujuh diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya
mendukung teori Technology Acceptance Model (TAM), yang menyatakan bahwa persepsi
manfaat (Perceived Usefulness) dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (Perceived
Ease of Use) diyakini menjadi dasar dalam menentukan penerimaan dan penggunaan
teknologi informasi. Dalam penelitian ini membuktikan penerimaan dan penggunaan internet
banking hanya dipengaruhi oleh persepsi manfaat (Perceived
Usefulness), sedangkan pengaruh kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) terhadap
penggunaan internet banking tidak terbukti.
Kata Kunci: Persepsi; Internet Banking; Technology Acceptance Model (TAM); Mahasiswa.

04312448 * DEVI AFRIANI MUNTHE
PERSEPSI NASABAH TERHADAP LAYANAN MOBILE BANKING :STUDI KASUS DI
KOTA MALANG (JAWA TIMUR) , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : 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
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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.

04312530 * HENDI FIRDAUS
PERSEPSI NASABAH TERHADAP LAYANAN MOBILE BANKING DI YOGYAKARTA ,
Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Persepsi nasabah terhadap layanan mobile banking di
Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang dapat
mempengaruhi persepsi para nasabah bank dalam mengadopsi atau menggunakan layanan
mobile banking di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model
(TAM) sebagai dasar penelitian dan fokus pada variabel kegunaan yang dirasakan
(usefulness), kemudahan penggunaan (ease of use), sikap terhadap penggunaan mobile
banking (attitudes towards using mobile banking), prilaku untuk menggunakan mobile
banking (behavioral intention to use), pandangan (visibility), pengaruh sosial (social
influence), biaya (cost), keamanan dan kerahasiaan (security and privacy), penggunaan
sebenarnya (actual usage of 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 170, yang dapat kembali dan
diolah sebanyak 150 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 6.0.
Dari sepuluh hipotesis yang diujikan pada penelitian ini tiga diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa variabel pengaruh sosial dan
biaya tidak mempengaruhi sikap untuk menggunakan mobile banking dan prilaku untuk
menggunakan mobile banking tidak mempengaruhi penggunaan sebenarnya dari layanan
mobile banking.
Kata Kunci : Pengadopsian teknologi, mobile banking, Technology Acceptance Model (TAM).
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05312037 * ANDINA MAYANG SARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KECENDERUNGAN
KECURANGAN AKUNTANSI DAN PERILAKU TIDAK ETIS PADA PERUSAHAAN YANG
TERDAPAT DI YOGYAKARTA , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : -

05312448 * NURHASANAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA DAN NILAI
PERUSAHAAN , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Kualitas laba adalah laba yang dapat digunakan oleh para pengguna (users)
untuk membuat keputusan terbaik, dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi
return saham dan tidak terjadi manajemen laba. Praktik manajemen laba akan
mengakibatkan kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. nilai perusahaan adalah nilai
jual perusahaan atau nilai tambah bagi pemegang saham.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Investment Opportunity Set (IOS) dan
mekanisme corporate governance (komite audit, komisaris independen, kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional) terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan yang
terdaftar pada perusahaan manufaktur di BEI.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI dengan kriteria menerbitkan laporan keuangan periode tahunan untuk
periode 31 Desember 2005-2007 yang dinyatakan dalam Rupiah (Rp). Memberikan
pengungkapan mengenai komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan
komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional serta perusahaan yang
tidak pernah mengalami kerugian tiga tahun periode pengamatan.
Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yang
dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode statistik diolah
menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 14.00. metode pengolahan
data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari
multikolinearitas, heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan agar model regresi yang digunakan
tidak bias.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IOS tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas laba, tetapi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
Komite audit dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kualitas laba dan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas laba, tetapi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba,
tetapi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci : Investment Opportunity Set (IOS), Mekanisme Corporate Governance, Kualitas
Laba dan Nilai Perusahaan

05312368 * SHINTA PUSPITA MAHASARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESUKSESAN IMPEMENTASI SAP DI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
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Abstraksi : SAP (System Application and Product in data processing) merupakan suatu
software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan
kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah factor-faktor yang diproksikan
dalam kualitas tim implementasi (key user), keterlibatan manajemen, dan kualitas change
manajemen team mempengaruhi Kesuksesan implementasi SAP di Universitas Islam
Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik survey yaitu
metode penelitian yang mengambil sampel satu populasi dan menggunakan kuesioner
sebagai alat pengumpul data, diproses kemudian dianalisis serta dibandingkan dengan teori
yang ada. Sedangkan pengujian data diperlukan langkah-langkah yaitu pengujian data dan
rancangan pengujian hipotesis.
Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Universitas Islam Indonesia didapat
kesimpulan bahwa Universitas Islam Indonesia telah berhasil mengimplementasikan SAP
dilihat dari faktor keterlibatan manajemen dan kualitas change manajemen team.

05312446 * DWI ARIWATY
KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA PASAR PADA PERUBAHAN DIFERENSIASI DAN
FOKUS , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : 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
diferensiasi akan selalu untuk menjadi nomor satu dalam pasar, selalu mencari peluang
pasar, melakukan inovasi- inovasi produk dan diversifikasi produk. sedangkan untuk strategi
perusahaan fokus lebih kepada mempertahankan produk dan pasarnya dengan peningkatan
efisiensi kerja disemua lini.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik perbedaan antara kinerja keuangan
khusunya akuntansi yang akan diimplikasikan oleh tipologi perusahaan diferensiasi dan
fokus, perbedaan reaksi pasar antara tipologi perusahaan diferensiasi dan fokus. Variabel
yang mengimplikasikan strategi organisasional adalah pertumbuhan laba, pertumbuhan
penjualan, return on equity ( ROE )dan dividend pay out ratio(DPR). Empat variabel
pertumbuhan perusahaan yang digunakan untuk menentukan tipologi perusahaan
diferensiasi dan fokus adalah PBV, KARPEN, CETA, CEMVE. Variabel – variabel tersebut
dianalisa dengan common factor analysis.
Berdasarkan hasil common factor analysis didapat dari 52 perusahaan manufaktur yang
listing di Bursa Efek Indonesia, 21 perusahaan bertipologi diferensiasi dan 21 perusahaan
bertipologi fokus. Hasil empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan
diferensiasi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan fokus. Pertumbuhan
penjualan perusahaan diferensias tidak lebih tinggi diabandingkan dengan perusahaan
fokus.ROE perusahaan diferensiasi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan focus.
Dividend pay out ratio perusahaan diferensiasi lebih rendah diabndingkan dengan
perusahaan fokus,dan berbeda secara signifikan. Reaksi pasar yang diterima perusahaan
diferensiasi lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan fokus.

05312381 * MINATI NOOR INDAH PUTRI
MAKNA LABA AKUNTANSI BAGI INVESTOR , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
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Abstraksi : Penelitian bermula dari pertanyaan mengapa di dalam penelitian-penelitian
yang mengunakan angka laba, para peneliti selalu, atau setidaknya memprioritaskan,
penggunaan angka laba operasi. Logika yang dibangun oleh para peneliti adalah karena laba
operasi dianggap (memang) “operasional” atau bahwa laba tersebut dihasilkan dari kegiatan
normal perusahaan. Peneliti lain menggunakan laba bersih, yang dalam benyak hal berypa
angka laba per saham (earnings per share/EPS), namun tidak ada (setidaknya belum
ditemukan) yang menggunakan angka laba kotor.
Penelitian ini ingin membuktikan angka laba mana yang lebih memiliki makna bagi investor.
Kualitas laba yang dibandingkan adalah kualitas laba operasi dan kualitas laba bersih
terhadap kualitas laba kotor. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur jenis food
and beverages, serta terdaftar di BEI pada periode 1 Januari 2003 sampai 31 Desember
2007.
Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa
kualitas angka laba kotor lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas angka laba operasi
maupun angka laba bersih. Angka laba kotor mampu memberikan gambaran yang lebih baik
tentang hubungan antara laba dengan harga saham jika dibandingkan dengan angka laba
operasi dan angka laba bersih.
Kata kunci: reaksi pasar, koefisien respon laba, laba kotor, laba operasi, laba bersih.

05312287 * DYAH INTAN PRIHARTIWI
MANFAAT LABA DAN ARUS KAS UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL
DISTRESS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Kondisi financial distress terjadi sebelum perusahaan mengalami
kebangkrutan. Financial distress adalah suatu keadaan dimana perusahaan mengalami
penurunan kondisi keuangan. Kondisi ini dapat diprediksi menggunakan model yang telah
dikembangkan oleh banyak peneliti. Sebagian besar prediksi terhadap kondisi financial
distress mengacu pada data keuangan karena mudah diperoleh. Tujuan dari penelitian ini
adalah menguji antara model laba dan model arus kas untuk memperoleh bukti empiris
mengenai model laba dan model arus kas, manakah yang lebih baik dalam memprediksi
kondisi financial distress suatu perusahaan dengan menggunakan data keuangan dan non
keuangan.
Penelitian dalam sample ini membagi sampel menjadi 2 yaitu analysis sample dan holdout
sample dengan perlakuan yang berbeda dalam analisis. Sample penelitian berjumlah 25
perusahaan dalam 4 tahun dengan criteria yang telah ditentukan (purposive sampling).
Adapun analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis diskriminan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa model laba lebih baik dalam memprediksi kondisi financial
distress. Dengan kata lain bahwa prediksi kondisi financial distress dengan model arus kas
lebih sulit dari pada dengan model laba.
Hal ini terlihat dari hasil analisis diskriminan terhadap kedua model tersebut yang
menunjukkan bahwa model laba memiliki ketepatan prediksi yang lebih baik yaitu sebesar
84%, sedangkan untuk model arus kas hanya memiliki ketepatan prediksi sebesar 64%.
Hasil ini juga didukung dengan analisis holdout sample yang memiliki ketepatan prediksi
pada model laba sebesar 80% sedangkan untuk model arus kas sebesar 68%.
Kata kunci : Financial distress, laba, arus kas
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05312535 * NURFITRIANA IDO
PENDETEKSIAN  EARNING MANAGEMENT, UNDERPRICING DAN PENGUKURAN
KINERJA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERINGS (IPO) DI
INDONESIA , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini mendeteksi earning management, underpricing dan pengukuran
kinerja perusahaan yang melakukan initial public offerings (IPO) di Indonesia. Teknik
penentuan sampel yang digunakan adalah perusahaan yang melakukan IPO pada tahun
2001 – 2004 yang terdaftar di BEJ dan selalu mengeluarkan laporan keuangan selama
periode pengamatan tersebut.  Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis korelasi berganda:
Adakah hubungan antara kebijakan earning management, fenomena underpricing, dan
penurunan kinerja keuangan dan kinerja saham dalam jangka panjang  setelah IPO.
Dalam penelitian ini perusahaan yang melakukan IPO terindikasi positif melakukan earning
management sebelum melakukan IPO.  Secara signifikan ditemukan perusahaan yang
melakukan IPO mengalami underpricing pada hari pertama ketika saham diperdagangkan di
pasar sekunder. Dan pada penelitian ini perusahaan yang melakukan IPO mengalami kinerja
saham jangka panjang setelah IPO. Tetapi secara keseluruhan tidak terjadi penurunan
kinerja keuangan dalam jangka panjang setelah IPO hanya ada dua rasio yang mengalami
penurunan kinerja keuangan yaitu CR dan TATO. Tidak terbukti adanya Hubungan antara
earning management, underpricing dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang setelah
IPO.
 Katakunci: earning management, Underpricing, Kinerja perusahaan, Initial Public Offerings
(IPO)

05312110 * FITRA MEIRIZKI
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN , Dosen :
ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : The objective of  this study is to investigate influence of firm’s  intellectual
capital (IC) on their financial performance.  This paper uses the Pulic Framework  and data
from 28 manufactur listed companies between the years 2004 and 2007 on the Indonesia
Stock Exchange.  This study uses partial least  square (PLS) for data analysis. Three
elements of IC and company performances are tested by this study.
The results show that IC and company performance are not positively related,  IC  is  not
correlated  to  future  company  performance,  the  rate  of  growth  of  a  company’s IC is
not positively related to the company’s performance.  The results  help to embolden modern
day managers to better harness and manage IC. Overall,  the empirical  findings suggest
that human capital  (VAHU)  and profitability ROE remains the most significant indicator for
VAICTM and company’s performance for three years. While value added capital (VACA) is
significant only for 2006.
Key words: Intellectual Capital, VAICTM, company’s performance, partial least  squares.

05312447 * NELI NOVIANI
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA
DI INDUSTRI SEKTOR MANUFAKTUR , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
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Abstraksi : Manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan yang terjadi
karena adanya pemisahan antara pemegang saham selaku pemilik perusahaan dengan
manajemen yang menjalankan perusahan, dimana diantara keduanya memiliki kepentingan
yang berbeda.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance
dalam hal ini adalah komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan
komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen
laba (diproksi dengan discretionary accrual).
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI dengan kriteria menerbitkan laporan keuangan periode tahunan untuk
periode 31 Desember 2005-2007 yang dinyatakan dalam Rupiah (Rp) memberikan
pengungkapan mengenai komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan
komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional serta perusahaan
memiliki peningkatan laba dalam tiga tahun periode pengamatan. Berdasarkan kriteria
sampel terdapat 34 sampel penelitian yang dipilih dari 393 populasi berdasarkan kriteria
sampel. Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian
yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat.
Metode statistik diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 14.00.
metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi
klasik yang terdiri dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi Uji ini
dilakukan agar model regresi yang digunakan tidak bias. Pengujian hipotesis menggunakan
uji F dan Uji t dengan taraf signifikansi 0,05 berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa mekanisme corporate governance, komposisi dewan komisaris berpengaruh
signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran dewan komisaris,
keberadaan komite audit, kopemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak
berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.
Kata kunci : Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, Teori Keagenan.

05312462 * RIZKI RESTUWARDANI
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MEMILIH
MATA KULIAH SAP FINANCIAL , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Saat ini SAP (System Application and Product) menjadi perbincangan yang
hangat. SAP (System Application and Product) sendiri merupakan software Enterprise
Resource Planning (ERP) terpopuler saat ini, dan SAP merupakan provider software bisnis
yang terbesar dengan market share sekitar 59% dengan customer lebih dari 43.400 di lebih
120 negara. Di Indonesia ada kurang lebih 300 perusahaan yang mengimplementasikan
SAP. Universitas sebagai lembaga pendidikan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi
mahasiswanya baik dalam mutu pendidikan maupun dalam jasa pelayanan dengan
mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi yang ada. Salah satunya memasukkan
SAP ke dalam kurikulum perkuliahan untuk memfasilitasi mahasiswanya dengan
pengetahuan terkini berkaitan dengan kemajuan kebutuhan bisnis.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi yaitu motivasi
kualitas dan motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk memilih mata kuliah
SAP Financial. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan
Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive
sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 89 responden. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel motivasi kualitas dan motivasi karir menunjukkan hasil yang
signifikan mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk memilih mata kuliah SAP
Financial.
Keywords : motivasi kualitas, motivasi karir, minat
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05312481 * RAHMANUWUDDA ALWI
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK
MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK) , Dosen : ISTI RAHAYU,
DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah pendidikan lanjutan pada
pendidikan tinggi untuk mendapatkan gelar profesi akuntan, yang harus dijalani setelah
selesai menempuh pendidikan program sarjana atau strata satu (S1) Ilmu Ekonomi pada
Jurusan Akuntansi (Keputusan Mendiknas RI No 179/U/2001). Pendidikan Profesi Akuntansi
bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan
memberikan kompentensi keprofesiannya. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah
pendidikan yang harus diikuti oleh semua lulusan jurusan akuntansi dari semua perguruan
tinggi, baik negeri maupun swasta yang ingin memperoleh gelar akuntan.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari berbagai motivasi, yaitu motivasi
kualitas, karir, ekonomi, dan berprestasi terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti
program pendidikan PPAk. Dari kajian yang dilakukan telah menghasilkan kesimpulan bahwa
motivasi karir dan motivasi berprestasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk.. Hal ini mungkin disebabkan karena dengan
mengikuti PPAk dapat meningkatkan kesempatan promosi jabatan, mampu menyelesaikan
beban pekerjaan yang diberikan, mendapatkan perlakuan profesional dari atasan, dapat
meningkatkan rasa kebanggaan terhadap profesi akuntasi, dan dapat meningkatkan
kemampuan berprestasi di dalam pekerjaan
Kata kunci : Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), minat, motivasi karir, motivasi kualitas,
motivasi ekonomi, motivasi berprestasi

04312515 * NOVALINDA TIA PARAMITA
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN
ASURANSI YANG GO PUBLIK , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Bermunculannya perusahaan asuransi go public merupakan bentuk alternatif
penambahan modal bagi perusahaan agar dapat memperoleh dana dengan mudah dari basis
permodalan yang lebih luas, mengingat transaksi dalam pasar modal juga telah
memasyarakat. Early Warning System (EWS) merupakan alat analisis keuangan yang
digunakan di berbagai  negara seperti Amerika Serikat, Singapura dan beberapa negara
Eropa dalam menentukan tingkat kesehatan perusahaan asuransi dan  kemudian
menentukan prioritas utama perusahaan yang akan diperiksa dalam rangka pemeriksaan
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang
menitikberatkan pada pengujian hipotesis, data yang digunakan harus terukur dan
menghasilkan kesimpulan  yang dapat digeneralisasikan. Untuk
mengetahui pengaruh Early Warning System yang terdiri dari Rasio solvabilitas, Rasio
Profitability, Rasio Liquidty, Rasio Premium dan Rasio Technical terhadap Perubahan Laba
perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Jakarta tahun 2003-2007.
Dari hasil penelitian yang dianalisis menggunakan analisis regresi berganda hanya terdapat
dua rasio Early Warning System yaitu rasio Kewajiban Terhadap Aset dan rasio Tagihan
Langsung terhadap Surplus yang berpengaruh terhadap perubahan laba perusahaan
asuransi yang go public di Bursa Efek Jakarta. Analisis koefisien determinasi atau nilai R2
yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan analisis ini adalah sebesar 0,24. Hal ini
berarti bahwa variabel
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bebas berupa rasio early warning system mampu menjelaskan variabel perubahan laba
sebesar 24% dan sisanya sebesar 76% dijelaskan variabel lain yang tidak terdapat dalam
model penelitian ini.
Kata kunci :  Rasio Solvabilitas, Rasio Profitability, Rasio Liquidty, Rasio Premium, Rasio
Technical dan Perubahan Laba

04312135 * IVAN ABDUSAHID
PERBANDINGAN KETEPATAN KLASIFIKASI MODEL PREDIKSI KEPAILITAN BERBASIS
AKRUAL DAN ALIRAN KAS PERIODE PENELITIAN 2003-2006 , Dosen : ISTI
RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Kepailitan 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
kepailitan 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
kepailitan berbasis akrual atau prediksi kepailitan berbasis arus kas yang lebih baik terhadap
kondisi kepailitan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan analysis sample dan
holdout sample, dalam analysis sample diperoleh 96-tahun perusahaan dari 32 perusahaan
sampel. Sedangkan untuk holdout sample diperoleh 32 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 sumbersumber
yang lainnya.
Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa ternyata model prediksi kepailitan berbasis akrual
dan model prediksi kepailitan berbasis arus kas sama-sama dapat digunakan untuk
memprediksi kepailitan. Tapi berdasarkan presentase ketepatan prediksinya, model prediksi
kepailitan berbasis akrual lebih baik dalam prediksi kepailitan dibandingkan model prediksi
kepailitan berbasis arus kas.
Keyword: Bankruptcy Prediction Model, Accrual-Based and Cash Flow-Based, Financial
Ratios, Two-Group Discriminant Analysis,

05312420 * ERA ADETYA PRAMITA
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KARAKTERISTIK KUALITATIF
LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI UII
YOGYAKARTA) , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhahap karakteristik kualitatif
laporan keuangan. Selain itu, juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi
tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan antara mahasiswa junior dan senior.
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Responden pada penelitian adalah 130 mahasiswa akuntansi UII. Seluruh data yang telah
terkumpul terlebih dahulu di uji validitas (Moment Pearson) dan reliabilitas (Alpha
Cronbach). Dalam uji hipotesis digunakan Uji T (t test). Untuk menguji hasil penelitian ini
mengguanakan alat bantu, yaitu SPSS for Windows Release 15. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi junior dan senior UII Yogyakarta memiliki
kecenderungan persepsi yang tidak sama mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan
dikarenakan dalam pengujian hipotesis didapati hasil yang mendominasi adalah
terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap karakteristik kualitatif laporan
keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum agar mampu
memberikan pemahaman yang matang terhadap para mahasiswa akuntansi mengenai
karakteristik kualitatif laporan keuangan.
Kata-kata kunci : karakteristik kualitatif laporan keuangan, persepsi ,mahasiswa akuntansi

04312497 * ENDAH SULISTYARINI
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP LINGKUNGAN KERJA AKUNTAN
PUBLIK , Dosen : ISTI RAHAYU, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang dibagi menjadi 2
kelompok, yaitu mahasiswa senior dan mahasiswa junior di Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta. Dalam penelitian ini, yang dikatakan sebagai mahasiswa senior adalah
mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah pengauditan dan sudah skripsi, sedangkan
mahasiswa junior adalah mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah pengauditan dan
belum skripsi.
Metode analisis yang digunakan yaitu dengan uji validitas, reliabilitas, uji homogenitas
varian, dan uji independent sample test.
Dari hasil penelitian telah terlihat bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa
senior dan mahasiswa junior mengenai lingkungan kerja Akuntan Publik, dimana persepsi
mahasiswa senior lebih tinggi daripada mahasiswa junior.

05312205 * JAUHAR ARIF RAHMAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN PENGGUNA
INTERNET BANKING , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kepercayaan Pengguna Internet banking”  yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi kepercayaan pengguna internet banking.
Penelitian ini fokus terhadap variabel shared value (nilai lebih), communication
(komunikasi), opportunistic behaviour control (pengendalian perilaku oportunitis), social
bond (ikatan sosial) dan satisfaction (kepuasan) yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap trust (kepercayaan) pengguna internet banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah pengguna internet banking pada bank-bank
yang mengaplikasikan layanan internet banking di Yogyakarta dan para nasabah pengguna
internet banking yang tergabung dalam beberapa grup-grup diskusi atau mailing list yang
beranggotakan orang-orang Indonesia. Sampel responden diambil dengan menggunakan
sampling aksidental didasarkan pada kemudahan (conveniece) dan purposive sampling
didasarkan pada kriteria yaitu grup-grup diskusi atau mailing list. Dari seluruh kuisioner
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yang tersebar diperolehlah sejumlah 250 kuisioner yang dapat diolah. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan program SPSS 12.0 dan AMOS versi 7.0.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis
yang  tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak
mempengaruhi trust (kepercayaan) pengguna internet banking. Variabel-variabel tersebut
adalah communication (komunikasi) dan social bond (ikatan sosial).
Kata kunci: Internet banking, trust (kepercayaan), shared value (nilai lebih), communication
(komunikasi), opportunistic behaviour control (pengendalian perilaku oportunitis), social
bond (ikatan sosial) dan satisfaction (kepuasan).

05312329 * EKA WIDAYANTA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN PENGGUNA
MOBILE BANKING , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepercayaan Pengguna Mobile Banking” yang bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor
apa saja yang menentukan para nasabah bank dalam memberikan kepercayaannya dalam
penggunaan mobile banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan mobile
banking. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh
kuisioner yang tersebar sejumlah 174 dapat kembali dan diolah. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program AMOS versi 16.0.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang terbukti tersebut menunjukkan bahwa share value, ikatansosial, kemajuan
teknologi mempengaruhi kepercayaan nasabah mobile banking.
Kata Kunci: Kepercayaan/Trust, Mobile banking, share value, komunikasi. Oportunistic
beheviour control, ikatan sosial, kemajuan teknologi.

05312003 * WIRA DIKARA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI , Dosen : JOHAN ARIFIN,
DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
minat pemanfaatan sistem informasi dan penggunaan sistem informasi terhadap kinerja
karyawan (penelitian Pada Pemerintah daerah Provinsi Lampung) dengan menggunakan
Model yang pernah dikembangkan oleh Rini Handayani (2007) yaitu, Ekspektasi Kinerja,
Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial mempengaruhi Minat pemanfaatan Sistem Informasi dan
Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai Mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antar satu variabel
yang diteliti mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel lain. Dalam
penelitian ini ada 5 hipotesis yang akan diuji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan
metode analisis dengan Model Analisis SEM yang menggunakan bantuan program AMOS
versi 16.0
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial
berpengaruh positif signifikan terhadapminat pemanfaatan Sistem Informasi, dan Kondisi-
kondisi yang memfasilitasi pemakai dan minat pemanfaatan Sistem Informasi disini secara
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potensial mempunyai pengaruh atau yang pada akhirnya dianggap sebagai faktor positif
terhadap penggunaan Sistem Informasi pada pemerintah daerah provinsi Lampung.
Kata Kunci: Minat pemanfaatan, Kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai, penggunaan
Sistem Informasi.

04312452 * MUHAMMAD RIDHWANSYAH PASOLO
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI
KHUSUS STUDI KOTA JAYAPURA , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Terbitnya UU. No 21 Tahun 2001 memberikan akses yang sangat luas kepada
pemerintah provinsi Papua untuk menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan
penerimaan daerah. Selain itu juga penerimaan yang telah diperoleh dapat digunakan dalam
pembiayaan pembangunan daerah yang tentu saja dilaksanakan dengan kerangka peraturan
yang ada. Dengan demikian, adanya Undang-undang tersebut diharapkan mampu
menurunkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat
sebagaimana yang selama ini terjadi pada era sebelum diberlakukannya otonomi daerah
maupun otonomi khusus. Selain itu dengan adanya Undang-undang ini, Provinsi Papua di
harapkan lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga dapat mendorong
tercapainya kemampuan keuangan daerah yang lebih baik.
Kemampuan Keuangan Daerah, berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan
kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan
keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Ketergantungan
kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi
sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan
otonomi daerah, salah satunya diukur melalui kinerja keuangan daerah. Jenis Penelitian ini
adalah penelitian deskriptif, dengan objek penelitian pada Kota Jayapura selama tahun
2001-2008.
Kata Kunci: Otonomi daerah, Otonomi khusus Papua, Kemampuan Keuangan daerah,
Kinerja keuangan daerah.

05312027 * NURYARIT AYA SOFYA
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA
PEMERINTAH DAERAH EKS KARESIDENAN KEDU) , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS.,
M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten di Eks Karesidenan Kedu untuk menarik investor agar
menanamkan modal guna mengembangkan potensi yang ada. Metode penelitian yang
digunakan adalah studi pustaka dan via internet untuk mencari data dan fakta yang
dikumpulkan secara empirik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten di Eks Karesidenan Kedu.
Data yang diperoleh, setelah diolah merupakan bahan untuk melakukan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) rasio kemandirian kelima kabupaten masih sangat
kecil, yang berarti pola hubungan masih bersifat instruktif , 2) rata-rata kabupaten di Eks
Karesidenan Kedu sudah efektif dalam memungut pendapatan asli daerahnya, 3) rasio
efisiensi yang dicapai oleh kelima kabupaten selama empat tahun anggaran sudah baik, 4)
rasio ketergantungan yang diperoleh masih cukup besar, hal ini berarti peran pemerintah
masih sangat dominan, 5) berdasar derajat desentrallisasi, kelima kabupaten di Eks



60 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

Karesidenan Kedu belum berhsil dalam menyelenggarakan desentraliasi, dan 6) berdasar
analisi potensi pendapatan asli daerah, Kabupaten di Eks Karesidenan Kedu mencapai
kategori dalam masa perkembangan, yang berarti kontribusi elemen PAD maish rendah
namun pertumbuhannya sudah tinggi . Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja
keuangan kabupaten di Eks Karesidenan Kedu belum terlalu baik, masih harus ada
peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk potensi pendapatan asli daerah masih sangat
mungkin untuk berkembang menjadi kategori potensial.
Kata kunci : pendapatan asli daerah, rasio keuangan, kinerja keuangan

04312162 * WULANG SUHASTORO DEWNTO
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS PADA
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULONPROGO) , Dosen : JOHAN ARIFIN,
DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemda
Kulonprogo. Metode penel itian yang digunakan adalah rasio efektifitas dan efisiensi, rasio
kemandirian, derajat kontribusi BUMD, dan rasio keserasian belanja.
Penelitian  ini  menggunakan  laporan  keuangan Pemda  Kulonprogo  tahun 2004-2007,
data  diperoleh  dari Dinas  Pengelolaan  Pendapatan Keuangan  dan Aset Kulonprogo. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemda Kulonprogo telah efektif dan  efisien  dalam
memungut  PAD,  akan  tetapi  tingkat  kemandirian  Kabupaten Kulonprogo  masih  sangat
rendah  karena  Pemda Kulonprogo  belum  bisa mengoptimalkan potensi daerah yang ada
di Kulonprogo. 2) Selama tahun 2004-2007 derajat  kontribusi  BUMD  Kulonprogo  sebesar
10,16  %    3)  Terjadi  ketimpangan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan di
Kulonpro go.
Kata Kunci :   Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Kemandirian, Derajat Kontribusi BUMD,
Rasio Keserasian Belanja

05312382 * MUNAWIR QOMARA
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT NASABAH UNTUK
MENGGUNAKAN INTERNET BANKING , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul  ³Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Minat
Nasabah Untuk Menggunakan Internet Banking´ yang bertujuan untuk menguji apakah
faktor manfaat, kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi, norma subjektif, dan
kepercayaan dapat berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menggunakan internet
banking. Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai dasar
penelitian dan fokus pada variabel internal model TAM yang dipakai untuk menjelaskan
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan akan sistem informasi selain itu
juga didukung oleh teori lainnya.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling convenience, dari seluruh
kuisioner yang tersebar sejumlah 185 dapat kembali dan diolah  sebanyak 170 sampel.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 16.0.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua hipotesis terbukti. Hipotesis ini
terbukti dan mendukung teori technology acceptance model (TAM) karena adopsi teknologi
dipengaruhi oleh tujuan penggunaan yang dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan
penggunaan sistem.



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 61

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

Kata Kunci: manfaat, kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi, norma subjektif,
kepercayaan, internet banking.

05312140 * RINA ROSINDA RACHMANINGTYAS
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SISTEM DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : -

05312038 * SAHAL SAFRI NISFAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENGGUNAKAN INTERNET
BANKING , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat
menggunakan internet banking” yang bertujuan untuk menguji faktor -faktor apa saja yang
mempengaruhi para nasabah bank dalam mengadopsi atau menggunakan layanan internet
banking di Indonesia. Peneliti an ini fokus terhadap variabel Manfaat , Kemudahan
Penggunaan, Kepercayaan, Keamanan dan Privasi, dan Kemajuan Teknologi.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking di Indonesia. Sampel responden diambil dengan mengirimkan surat elektronik
(electronik mail atau e -amil) yang berisi permohonan untuk menjawab kuisioner kepada
grup -grup diskusi yang relevan dengan topik penelitian, dari seluruh kuisioner yang
tersebar, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 170 sampel. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program SPSS versi 16 dan AMOS versi 16.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis
yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak
mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanan internet banking. Variabel-
variabel tersebut adalah kemudahan penggunaan dan kepercayaan.
Kata Kunci: internet banking, minat menggunakan, persepsi manfaat, persepsi kemudahan
penggunaan, persepsi kepercayaan, persepsi keamanan dan privasi, dan persepsi kemajuan
teknologi.

05312186 * NDARU BIMANTARA
FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (BD) PADA KABUPATEN / KOTA DI
KALIMANTAN TIMUR , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD serta
terjadi dan  tidaknya  flypaper effect). Flypaper Effect  terjadi  jika  transfer pemerintah
pusat  dalam  hal  ini  DAU  lebih  diutamakan  dalam  Belanja  Daerah daripada  dengan
PAD.  Objek  penelitian  ini  adalah  laporan  realisasi  APBD kabupaten/kota  di  Kalimantan
Timur.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah dengan  regresi  sederhana  dan
regresi  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  DAU  memiliki  pengaruh
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positif  terhadap  Belanja  Daerah.  PAD  juga mempunyai pengaruh positif  terhadap
Belanja Daerah. Sedangkan ketika keduanya dibandingkan bahwa pengaruh yang diberikan
oleh DAU lebih besar daripada PAD.
Hal  ini menunjukan  adanya  flypaper  effect. Yang mana  berarti  pemerintah  daerah
masih  sangat  bergantung  dari  transfer  dari  pusat  dalam  bentuk  DAU  dan  belum
cukup siap dan mandiri dalam menghadapi era otonomi daerah.

04312439 * DINA FITRIA
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2005-2008 , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh penggunaan Dana Alokasi Umum dan
Pendapatan Asli Daerah terhadap besar kecilnya belanja darah di Kabupaten Kalimantan
Barat, sehingga bisa diketahui apakah terjadi flypaper effect dimana Pengaruh Dana Alokasi
Umum lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode metode sensus yaitu
metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber data,
dimana semua anggota populasinya dijadikan sampel. Sampel penelitian ini terdiri
Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 1
kota tahun 2005-2008. Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan Analisis Trend,
Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa bahwa 1) perkembangan / trend Belanja Daerah di
Kabupaten / kota se propinsi Kalimantan Barat adalah positif, 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
pada tahun berjalan dan DAU tahun lalu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
Belanja Daerah (BJD) tahun berjalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun lalu dan
tahun berjalan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah
(BJD) tahun berjalan dan 3) menunjukkan telah terjadi Flypaper effect atau terjadi suatu
anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan)
pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga semestinya dihabiskan
(dibelanjakan) dengan cara yang sama pula. Kata kumci: Dana Alokasi Umum, Pendapatan
Asli Daerah dan Belanja Daerah

04312210 * MOCHAMMAD FAUZI Z.
PENGARUH FAKTOR PERSONALITY TERHADAP KEAHLIAN DALAM END-USER
COMPUTING , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : End-user adalah orang-orang yang berinteraksi dengan sistem informasi yang
berbasis komputer hanya sebagai konsumen atau pemakai (Cotterman dan Kumar 1989;
Harrison dan Rainer 1992 dalam Rifa dan Gundono 1999).
Perkembangan globalisasi yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan merupakan suatu
alasan dibutuhkan kehadiran dan dukungan komputer bagi aktivitas bisnis dan pendidikan.
Seiring dengan perkembangan globalisasi, dibutuhkan pengguna-pengguna yang dapat
mengoperasikan komputer dengan baik. Pengguna-pengguna tersebut dapat dikategorikan
sebagai End-User Computing (EUC). Lingkungan kampus yang mempunyai Teknologi
Informasi yang tinggi mengharuskan karyawan sebagai EUC menguasai komputer atau
minimal dapat mengoperasikan program-program komputer untuk menyelesaikan tugas-
tugas yang berhubungan dengan pekerjaan serta tanggungjawab. Variabel faktor personality
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merefleksikan perasaan, atau emosi individu mengenai komputer dan penggunaanya
(Igbaria dan Parasurama, 1989).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh faktor personality (fear,
anticipation, optimism, pessimism, intimidation) terhadap keahlian dalam end-user
computing pada karyawan bagian akuntansi atau keuangan pada perguruan tinggi swasta di
Yogyakarta.
Hasil analisa data dari 64 karyawan bagian akuntansi menunjukkan bahwa faktor dominan
yang mempunyai pengaruh besar terhadap keahlian dalam end-user komputing adalah
variabel fear. Pada era teknologi seperti sekarang ini,karyawan dituntut agar dapat
menuguasai komputer untuk mendukung kegiatannya. Keahlian menggunakan computer
yang tinggi berguna untuk keefektifan penggunaan komputer dalam membantu mencatat
dan memproses data transaksi, sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas guna
pengambilan keputusan.

05312261 * BANGUN PUTRA PRIHHAMANDA
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul Pengaruh “Kejelasan sasaran anggaran Terhdap
Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Oraganisasi Dan
Ketidak Pastian Lingkunagan Sebagai Variabel Pemoderasi” bertujuan untuk menganalisis
pengaruh yang terjadi secara langsung dari Kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan
anggaran maupun pengaruh tidak langsung dari faktor tersebut dengan melibatkan faktor
komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating. Hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah. (2) Semakin
tinggi kesesuaian kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi, maka semakin
rendah senjangan anggaran instansi pemerintah daerah (3) Semakin tinggi ketidakpastian
lingkungan yang dirasakan didalam kejelasan sasaran anggaran, maka senjangan anggaran
akan semakin rendah.
Model analisis yang digunakan untuk mendukung hipotesis satu yang diajukan analisis
regresi linear sederhana di mana untuk hipotesis dua dan tiga diuji dengan MRA (moderated
regression analysis). Sampel yang digunakan adalah Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dari pemerintah daerah
yaitu pejabat setingkat kepala, kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala
subbagian/subbidang/seksi dari badan, dinas dan kantor pada daerah kabupaten Klaten.
Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, dari seluruh kuisioner
yang tersebar sejumlah 80, dapat diolah 73 sampel. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0. Dari tiga hipotesi yang diujikan pada
penelitian ini, dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang terbukti tersebut menunjukkan
bahwa Semakin rendah ketidakpastian lingkungan yang dirasakan didalam kejelasan
sasaran anggaran, maka senjangan anggaran akan semakin rendah
Kata kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Ketidakpastian Lingkungan,
Senjangan Anggaran, Pemerintah Daerah
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04312174 * PANGESTU EKA NOVIANTI
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN
PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Studi ini meneliti pengaruh kejasan sasaran anggaran terhadap senjangan
anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menemukan bukti empiris tentang (1) pengaruh antara kejelasan
sasaran anggaran dengan senjangan anggaran; (2) komitmen organisasi merupakan faktor
pemoderasi yang mempengaruhi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan
senjangan anggaran Responden ini adalah Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang dari 9
badan dan instansi dalam SKPD (Bappeda, Bawasda, BKD, KesbangLinmas, Dinas
Pariwisata, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi).
Pengumpulan data dengan daftar pertanyaan yang diadopsi dari penelitian terdahulu. Data
yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan regresi sederhana (simple regression), dan
analisis regresi moderasi (moderating regression analyze) dan dilakukan dengan program
SPSS.
Hasil penelitian adalah (1) terdapat pengaruh negative dan signifikan antara kejelasan
sasaran anggaran dengan senjangan anggaran; (2) kesesuaian kejelasan sasaran anggaran
dengan komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan anggaran
Kata kunci: kejelasan sasasaran anggaran, komitmen organisasi, dan senjangan
anggaran

05312490 * RINI FEBRIANI
PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI DALAM
EVALUASI KINERJA IMDIVIDUAL , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepercayaan Ter hadap Teknologi Sistem
Informasi Dalam Evaluasi Kinerja Individual” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah dengan penggunaan teknologi sistem informasi dapat berpengaruh
positif dalam evaluasi kinerja individual dan tingkat kepercayaan terhadap teknologi sistem
informasi berpengaruh positif dalam evaluasi kinerja individual, jadi kemudahan para
pemakai dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan mereka dapat mengakses data
dan informasi dengan mudah dan cepat dapat meningkatkan kinerja individu sehingga
perusahaan dapat menghasilkan output yang baik. Dan semakin tinggi tingkat kepercayaan
individu terhadap teknologi sistem informasi dapat meningkatkan kinerja individu maka
dapat mempengaruhi kinerja individual.
Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan Agen Tour&Travel yang ada di Yogyakarta
yaitu sebanyak 15 Agen Tour&Travel. Hasil analisa data dari 15 Agen tour&Travel
menunjukan bahwa teknologi sistem informasi berpengaruh positif terhadap kinerja
individual dan tingkat kepercayaan terh adap teknologi sistem informasi berpengaruh positif
dalam evaluasi kinerja individual sehingga dengan meningkatkan kinerja individu diharapkan
dapat menghasilkan output yang baik bagi perusahaan/organisasi tersebut.
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04312455 * FAHUL HILAL PK
PENGARUH LABA AKUNTANSI, TOTAL ARUS KAS DAN NET PROFIT MARGIN
TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Salah satu aspek yang dijadikan bahan pertimbangan oleh investor dalam
melakukan investasi adalah laba akuntansi. Investor juga menggunakan informasi arus kas
sebagai ukuran kinerja perusahaan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh laba
akuntasi, dan total arus kas terhadap return saham pada perusahaan asuransi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2007.
Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel Net Profit Margin (NPM) sebagai variabel
yang mempengaruhi return saham perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh laba akuntasi, total arus kas, dan Net Profit Margin (NPM) terhadap
return saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan untuk
mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap return saham pada
perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan asuransi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2002 - 2007. Sampel diambil berdasarkan kriteria
tertentu atau judgement sample. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda
yang dilanjutkan dengan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari periode tahun 2002 sampai
tahun 2007, laba akuntansi tidak mempunyai pengaruh signifikan secara sendiri-sendiri
(parsial) terhadap return saham yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar
0,000000208 dengan t-hitung sebesar 0,072 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi
sebesar 5% atau 0,05. Total arus kas juga tidak mempunyai pengaruh signifikan secara
sendiri-sendiri (parsial) terhadap return saham selama periode tahun 2002 sampai tahun
2007 yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,000000512 dan t hitung sebesar
0,176 pada tingkat signifikansi 0,861 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi sebesar
5% atau
0,05. Net Proft Margin (NPM) mempunyai pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap
return saham baik secara sendiri-sendiri (parsial) ataupun secara bersama-sama (simultan).
Net Proft Margin (NPM) mempunyai pengaruh signifikan baik secara sendiri-sendiri (parsial)
maupun secara bersama-sama (simultan) terhadap return saham. Net Proft Margin (NPM)
mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel return saham dibandingkan dengan
variabel bebas lainnya yang mempengaruhi return saham. Hal ini ditunjukkan dengan
koefisien regresi standar sebesar 0,335 yang lebih besar dibandingkan variabel bebas
lainnya.
Kata kunci : Laba Akuntansi, Total Arus Kas, Net Profit Margin, Perusahaan Asuransi

05312226 * AJIBAYU WINDYARAKHMAN
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI, SERTA IJR YG
MERUPAKAN VARIABEL INTERVENING PARTISIPASI ANGGARAN TDP KINERJA
PEMERINTAH… , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian   ini   berjudul   Pengaruh   “Partisipasi   Anggaran,   Komitmen
Organisasi,   dan   Informasi   Job   Relevant terhadap   Kinerja   Aparat   Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman,  Yogyakarta” bertujuan  untuk  menganalisis pengaruh
partisipasi   anggaran,   komitmen   organsasi,   dan   informasi   job   relevant   terhadap
kinerja   aparat pemerintah   daerah,   dalam  hal   ini   pemerintah   daerah   kabupaten
Sleman, Yogyakarta.  Metode analisis  yang digunakan untuk mendukung hipotesis yang
diajukan   adalah   metode   analisis   regresi   linear   berganda.  Sampel   yang digunakan
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dalam penelitian ini yaitu manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dari pemerintah
daerah serta bawahan/pelaksananya yaitu pejabat setingkat kepala, kepala
bagian/bidang/subdinas  dan kepala subbagian/subbidang/seksi  dari  badan, dinas  dan
kantor  pada daerah kabupaten Sleman yang memilki  wewenang untuk menyusun
anggaran   pemerintah   daerah.  Sampel   diambil   dengan   menggunakan teknik
purposive sampling, dari seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 80, dapat diolah   75
sampel.  Pengujian   dilakukan   dengan menggunakan   bantuan   program SPSS versi 16.0
Dari tiga hipotesis  yang diujikan pada penelitian ini, satu diantaranya tidak  terbukti.
Hipotesis   yang   terbukti tersebut   menunjukkan   bahwa  Semakin   tinggi partisipasi
dalam menyusun anggaran, makan semakin tinggi juga kinerjanya, selain itu semakin tinggi
komitmen individu terhadap organisasi dimana dia bekerja, makan semakin tinggi juga
kinerjanya.
Kata kunci:  Partisipasi  Anggaran,  Komitmen Organisasi,   Informasi  Job Relevan, Kinerja
Aparat Pemerintah Daerah

04312297 * EVI ELAWATY
PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP KEPUASAN PEMAKAI DALAM KINERJA
SISTEM INFORMASI (STUDI PADA RUMAH SAKTI DI YOGYAKARTA) , Dosen :
JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi pemakai atau
keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem dan kepuasaan pemakai terhadap sistem
yang diterapkan. Penelitian ini dilakukan di beberapa Rumah Sakit di Yogyakarta, yaitu
Rumah Sakit Beteshda, Rumah Sakit Jogja International Hospital, dan Rumah Sakit Panti
Rapih. Dengan alasan lembaga kesehatan adalah awal dari pengembangan konsep sistem
informasi, dengan demikian diharapkan obyek penelitian dapat menggambarkan
pengembangan sistem informasi yang lebih baik dari lembaga lain.
Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu berupa kuesioner. Kuesioner disebarkan di
Rumah Sakit tersebut dengan responden karyawan di bagian keuangan. Jumlah data
kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 31 responden. Alat analisis data yang
digunakan dengan bantuan SPSS 12. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara
parsial variabel partisipasi dan variabel kepuasan pemakai berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja sistem informasi pada tingkat signifikansi 5% (0,05).
Keywords : partisipasi pemakai, kepuasan pemakai dan kinerja sistem informasi.

04312238 * ANDRIANTO DWI P.
PENGARUH PERCEIVED REPUTATION DAN PERCEIVED SECURITY TERHADAP
KEPERCAYAAN PENGGUNA INTERNET PADA SISTEM E-COMMERCE , Dosen : JOHAN
ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Electronic commerce adalah penggunaan jaringan komputer untuk melakukan
penjualan dan pembelian barang, jasa atau informasi secara elektronis dengan para suplier,
konsumen atau kompetitor atau antar konsumen Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh perceived reputation dan perceived security terhadap kepercayaan pengguna
internet pada sistem ecommerce.
Perceived reputation memberikan keyakinan kepada pihak lain mengenai kemampuan,
integritas dan goodwill. Reputasi adalah keyakinan konsumen bahwa organisasi yang
menjual barang atau jasa akan jujur dan peduli kepada konsumen mereka. Perceived
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security pada e-commerce merupakan persepsi konsumen tentang keamanan website ketika
melakukan transaksi online.
Hasil analisis data dari 150 pengguna internet menunjukkan bahwa perceived reputation dan
perceived security berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna internet pada
sistem e-commerce. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi pengguna internet
tentang reputasi dan keamanan suatu website e-commerce, maka akan semakin tinggi pula
tingkat kepercayaannya.

05312028 * FITRIANTO NUR RAHMAN
PENGARUH SHARE VALUE, SOCIAL BOND OPPURTUNISTIC BEHAVIOUR CONTROL
DAN COMMUNICATION TERHADAP KEPERCAYAAN PENGGUNA MOBILE BANKING ,
Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Share Value, Communication, Opportunistic
Behavior Control, Social Bond Terhadap Kepercayaan Pengguna Mobile Banking” yang
bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor apa saja yang menentukan para nasabah bank
(mahasiswa pengguna mobile banking) dalam memberikan kepercayaannya dalam
penggunaan mobile banking.Penelitian ini menggunakan sumber penelitian terdahulu dan
menambahkan satu variabel social bond.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank (mahasiswa) yang telah menggunakan
mobile banking. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari
seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 144 dapat kembali dan diolah sebanyak 137
sampel. Pengujian dilakukanvaliditas dan reabilitas menggunakan SPSS versi 6.0..Pengujian
hipotesis dengan menggunakan program AMOS versi 6.0.Penelitian ini menguji emapat
hipotesis, dari empat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, semua terbukti.
Kata Kunci: Share Value, Communication, Opportunistic Behavior Control, Social Bond,
Kepercayaan Pengguna Mobile Banking

05312522 * ROLANDO MANUFE
PENGUJIAN PERSEPSI KEAMANAN DAN PRIVASI YANG DI RASAKAN SETIAP
INDIVIDU PENGGUNA INTERNET BANKING DI INDONESIA , Dosen : JOHAN ARIFIN,
DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengujian Persepsi Keamanan dan Privasi yang
Dirasakan Setiap Individu Pengguna Internet Banking di Indonesia” yang bertujuan untuk
menguji pengaruh persepsi keamanan terhadap penggunaan internet banking, pengaruh
persepsi keamanan dan privasi terhadap persepsi kemanfaatan, pengaruh persepsi
keamanan dan privasi terhadap persepsi kemudahan penggunaan, pengaruh persepsi
kemanfaatan terhadap penggunaan internet banking, pengaruh persepsi kemudahan
penggunaan terhadap penggunaan internet banking, dan pengaruh persepsi kemudahan
penggunaan terhadap persepsi kemanfaatan. Penelitian ini fokus terhadap variabel persepsi
keamanan dan privasi, persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penggunaan internet banking.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah pengguna internet banking di Bank Mandiri
D.K.I Jakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik aksidental didasarkan
pada kemudahan (conveniece), dari seluruh kuisioner yang tersebar diperolehlah sejumlah
247 kuisioner yang dapat diolah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS
versi 7.0 dan SPSS 16.0
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Dari enam hipotesis yang diujikan pada penelitian ini satu diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa variabel tidak mempengaruhi
pengunaan internet banking. Variabel tersebut adalah persepsi kemudahan penggunaan.
Kata Kunci: Internet Banking, Persepsi Keamanan, Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi
Kemudahan Penggunaan.

04312251 * INDAH NOVITA SARI
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS GAJAH
MADA JOGJAKARTA) , Dosen : JOHAN ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Studi ini meneliti mengenai persepsi mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi
Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta mengenai etika penyusunan laporan keuangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa
akuntansi terhahap etika penyusunan laporan keuangan. Selain itu, juga untuk mengetahui
apakah ada perbedaan persepsi tentang etika penyusunan laporan keuangan antara
mahasiswa S1, DIII dan PPAk di UGM. Responden pada penelitian adalah 155 mahasiswa
akuntansi UGM dari tiga jenjang pendidikan yang tersebut diatas. Seluruh data yang telah
terkumpul terlebih dahulu di uji validitas (Moment Pearson) dan reliabilitas (Alpha
Cronbach). Dalam uji hipotesis digunakan Uji T (t test). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa mahasiswa akuntansi S1, DIII dan PPAk UGM Jogjakarta memiliki kecenderungan
persepsi yang hampir sama mengenai etika penyusunan laporan keuangan dikarenakan
dalam pengujian hipotesis didapati
hasil yang mendominasi adalah tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi
terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
mengembangkan kurikulum agar mampu memberikan pemahaman yang matang terhadap
para mahasiswa akuntansi mengenai etika penyusunan laporan keuangan.
Kata-kata kunci : etika penyusunan laporan keuangan, persepsi ,mahasiswa akuntansi

05312305 * GISIK PRINCIPIA NUGROHOWATI
PINJAMAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN (
STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG) , Dosen : JOHAN
ARIFIN, DRS., M.SI
Abstraksi : Dalam mendukung pembangunan nasional, pemerintah mengeluarkan
kebijakan otonomi daerah lepada pemerintah daerah yang memungkinkan daerah untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan
daerah. Menindaklanjuti pelaksanaan otonomi daerah pemda berada pada peluang yang
cukup besar, tetapi dibatasi juga oleh kendala kendala yang tidak kecil. Keterbatasan dana
pembangunan berhadapan dengan kebutuhan yang besar ternyata telah menimbulkan fiscal
gap yang besar pula. Mengandalkan PAD dan DAU ternyata sangat terbatas disisi lain
menekan PAD bisa berdampak buruk jangka panjang, maka perlu dicari sumber sumber
pembiayaan pembangunan salah satu alternatifnya berasal dari pinjaman daerah. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah untuk memperoleh pinjaman
daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2009/2010-2018/2019 guna membiayai
pembangunan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Badan
Pusat Statistik, literatur dan sumber bacaan lain yang sesuai dengan permasalahan yang
diteliti. Metode analisis data menggunakan proyeksi penerimaan daerah, analisis



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 69

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

kemampuan keuangan daerah, analisis batas maksimum pinjaman tahun anggaran
2009/2010-2018/2019
Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD),Belanja Rutin,
Belanja Pembangunan.

05312413 * FEBRI ANGGRENI
ANALISA PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE BALANCED SCORECARD (STUDI
KASUS PADA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA) , Dosen : KESIT
BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : 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).
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.

05312373 * FARIDA ARIANI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PERSEORANGAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
MAMPANG PRAPATAN) , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh
pengetahuan pajak, persepsi terhadap petugas pajak, persepsi kriteria wajib pajak patuh
terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara partial maupun secara simultan (serempak).
Penelitian ini berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Perseorangan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan)“.
Model penelitian ini, menunjukkan R Adjusted = 0,599 artinya 59,9% variabel-variabel
dalam model penelitian ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 40,10%
kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian ini. Hasil
penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara
pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, kriteria wajib pajak patuh,
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terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang
Prapatan.
Hal ini ditunjukkan dengan signifikan p value 0,000 < 0,05 dengan derajat keyakinan 95%
(α = 0,05).
Adapun secara partial masing-masing faktor-faktor diuraikan sebagai berikut : pengetahuan
pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan
dengan p value 0,001< 0,05, persepsi petugas pajak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan p value 0,000 < 0,05, kriteria
wajib pajak patuh berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini
ditunjukkan dengan p value 0,000 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, kriteria wajib pajak patuh,
baik secara serempak maupun secara partial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
perseorangan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Persepsi Terhadap Petugas Pajak,
Kriteria Wajib Pajak Patuh.

04312476 * NURUL IDA FARIDA
ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH (PERIODE TAHUN
2002-2006) , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian Pemerintah
Daerah Kabupaten Pemalang dalam menghadapi otonomi daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi karena analisis diproses
berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Data yang diperoleh
kemudian diolah untuk melakukan analisis Deskriptif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang belum mampu untuk
menjadi Kabupaten yang mandiri karena masih ketergantungan dengan pemerintah pusat.

05312086 * DIAH AYU SUSANTI
ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH (STUDI EMPIRIK DI WILAYAH
JAWA TENGAH DAN DIY) , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan jumlah Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) serta untuk
melihat respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap PAD dan DAU untuk
mendeteksi terjadinya suatu kondisi yang disebut dengan Flypaper Effect.Flypaper Effect
adalah Suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh
adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat (DAU)lebih besar daripada
stimulus yang disebabkan oleh perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)atau respon Belanja
Daerah (BD) terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, dengan
menggunakan data- data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan
BPS DIY.Sampel yang digunakan adalah terdiri dari 40 pemerintah kabupaten / kota yang
ada di propinsi Jawa Tengah dan DIY. Data diolah dengan menggunakan alat analisis regresi
sederhana untuk melihat pengaruh PAD dan DAU terhadap BD secara terpisah dan serentak.
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05312377 * WIDYA AYUNINGTIAS
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK MUAMALAT INDONESIA DENGAN BANK
SYARIAH MANDIRI , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan Bank
Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri pada periode 2003-2007 dengan
menggunakan rasio CAMELS. Rasio yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, dan
LDR.
Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri terpilih menjadi sampel penelitian
karena keduanya merupakan bank berbasis syariah dan bukan unit usaha syariah. Alat
analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah
independent sample t-test.
Analisis yang dilakukan menunjukkan dari lima rasio CAMELS yang diuji terdapat 3 rasio
yaitu CAR, ROA, dan ROE yang menunjukkan perbedaan namun tidak signifikan. Pada dua
rasio lainnya yaitu rasio NPL dan LDR menunjukkan
bahwa antara Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri tidak terdapat
perbedaan. Dilihat dari kinerja secara keseluruhan pun antara Bank Muamalat Indonesia
dengan Bank Syariah Mandiri tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

05312250 * ADE RAHMADANI
ANALISIS PERBEDAAN TAX EFFORT PADA KABUPATEN DAN KOTA DI DIY DAN JAWA
TENGAH , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini tentang “Analisis Perbedaan Tax Effort pada Kabupaten dan
Kota di DIY dan Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbedaan
tax effort yang dihasilkan pada kabupaten dan kota yang ada di DIY dan Jawa Tengah,
selain itu juga penelitian ini juga bertujuan untuk melihat potensi pajak yang diperoleh oleh
setiap kabupaten dan kota di DIY dan Jawa Tengah. Variable operasional yang digunakan
dalam penelitian ini adalah tax effort, tax capacity, PAD, PDRB (proporsi agrikultur dan
proporsi industri).
Alat uji yang digunakan adalah statistic deskriptif dengan menghitung variable tersebut
untuk mendapatkan potensi daerah dan membandingkan potensi pajak tersebut dengan PAD
untuk mendapatkan ranking tax effort. Hasil ranking tax effort dijadikan acuan sebagai
pedoman untuk melihat bagaimana kabupaten dan kota yang ada di DIY dan Jawa Tengah
selama ini untuk mengumpulkan pajak daerah. Salah satu factor yang menyebabkan kota-
kota yang dominasi sektor agricultur masih tinggi mempunyai tax effort yang rendah,
karena pada sektor ini relative lebih sulit dalam menentukan obyek pajak dibandingkan
dengan sektor modern (industri, perdagangan, dan jasa).

05312518 * RUSMIYATI
ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP IMPLEMENTASI SELF
ASSESMENT SYSTEM PAJAK PENGHASILAN (SUATU STUDY DI PEKALONGAN) ,
Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Pajak merupakan permasalahan yang sangat penting bagi Indonesia. Karena
sebagian besar pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara
berasal dari pajak. Karena melihat kontribusi pajak untuk negara tidak memuaskan, maka
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perlu diperhatikan mengenai sistem pemungutan yang dilakukan. Oleh karena itu penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem pemungutan yang berlaku.
Tax Reform pada tahun 1983 mengubah sistem pemungutan pajak di Indonesia dari official
assesment system menjadi self assesment system. Hal ini membuat sebuah harapan
penelitian mengenai implementasi self assesment system di wilayah Pekalongan.
Penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuisioner dan wawancara
langsung kepada Wajib Pajak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap Wajib Pajak Badan terhadap
self assesment system pajak penghasilan berdasarkan tingkat pendidikan dan tingat
penghasilan. Sedangkan untuk jenis pekerjaan, tidak terdapat perbedaan sikap Wajib Pajak
terhadap self assesment system pajak penghasilan.
Kata kunci: sikap, pajak penghasilan, self assesment system, wajib pajak badan, tingkat
pendidikan, jenis pekerjaan, tigkat penghasilan.

05312531 * DIAN EKA PUSPITASARI D
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN , Dosen : KESIT BAMBANG
PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karateristik
Pajak Daerah sebagai dasar layak atau tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten
Sleman, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sleman,
mengetahui permasalahan dalam praktek pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman,
mengetahui sistem pengendalian pemungutan Pajak daerah dengan mengukur tingkat
efisiensi dan efektifitas Pajak Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kekayaan dan
Keuangan Daerah (BPKKD) Kabupaten sleman selama ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan potensi pajak daerah yang dilakukan oleh
Praktisi (BPKKD) dan akademisi belum menggambarkan potensi kekayan diwilayah
kabupaten Sleman. Praktek pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh BPKKD Sleman
dari tahun ke tahun semakin efisien. Tingkat efektifitas Pajak Daerah dari tahun ke tahun
juga mengalami kenaikan. Kegiatan pengendalian dalam praktek pemungutan Pajak Daerah
efektif dan efisien dalam bidang pendapatan sehingga menciptakan tingkat pengukuran
kinerja menjadi lebih baik terbukti dari tercapainya realisasi pajak melebihi anggaran yang
telah ditetapkan.
Keyword : Pajak Daerah, Potensi, Efisiensi, Efektifitas

04312367 * JAHARA KUMAPRANESTHI
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN WONOGIRI , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Potensi, Efisiensi Dan Efektivitas Pemungutan
Pajak Daerah di Kabupaten Wonogiri”. Pajak daerah saat ini menjadi objek yang sangat
penting sejak program otonomi daerah di tetapkan pada tahun 1999. Kabupaten Wonogiri
yang merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang memliki pendapatan asli
daerah yang cukup rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain se eks karesidenan
Surakarta. Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pajak daerah di Kabupaten
Wonogiri. Data sekunder yang digunakan mulai dari tahun 2004 hingga 2007. Mencakup
semua pajak daerah yang dipungut Kabupaten Wonogiri. Beberapa variabel yang digunakan
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adalah efisiensi, efektivitas, pertumbuhan level kontribusi serta matriks potensi dari pajak
daerah. Penelitian menunjukkan bahwa efisiensi, efektivitas serta potensi pajak daerah
cukup baik.
Kata kunci : pajak daerah, pendapatan pajak daerah

05312284 * ANGGUN LUTHFIANA RIZQI
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG , Dosen : KESIT BAMBANG
PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Secara garis besar, penilitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek
Pajak Daerah sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kota
Semarang, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Daerah sebenarnya di Kota Semarang.
Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Daeah di Kota
Semarang serta mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas praktek pemungutan Pajak
Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang
selama ini.
Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang masih dibawah
potensi yang sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh DPKD Kota Semarang
dari tahun ke tahun semakin efisien. Tingkat efektivitasnya
dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan.

04312252 * RHATIH KHUMALADEWI
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN REALISASI PAJAK HOTEL DI
KOTA YOGYAKARTA , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Secara  garis  besar,  penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  karakteristik
obyek Pajak Hotel sebagai dasar pertimbangan  layak  tidaknya setoran pajak ke pemerintah
Kota  Yogyakarta,  mengetahui  seberapa  besar  potensi  Pajak  Hotel sebenarnya di Kota
Yogyakarta. Mengetahui  kendala dan permasalahan dalam praktik  pemungutan  Pajak
Hotel  di  Kota  Yogyakarta  serta  mengukur  tingkat efisiensi  dan  efektifitas  praktik
pemungutan  pajak  Hotel  yang  dilakukan  oleh DPDPK Kota Yogyakarta selama ini.
Hasilnya  menunjukkan  bahwa  pemungutan  Pajak  Hotel  di  Kota Yogyakarta masih
dibawah potensi yang sebenarnya, sedangkan  tingkat efisiensi dan efektifitas masih
berfluktuatif atau dari  tahun ke  tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

04312220 * SILVER AISYAH PASARIBU
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA SATU TAHUN
YANG AKAN DATANG ( STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEJ TAHUN , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Laba dapat dijadikan parameter dalam mengukur keberhasilan perusahaan
yang tercermin pada kinerja perusahaan. Bagi para investor, prediksi laba sering digunakan
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Rasio keuangan dapat memberi
gambaran tentang kondisi perusahaan yang tercemin dalam laba perusahaan. Sehingga
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rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba yang akan dicapai
perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan rasio keuangan untuk memprediksi
perubahan laba satu tahun yang akan datang. Objek penelitian adalah perusahaan
manufaktur yang terfdaftar di Bursa Efek Jakarta, data diperoleh dari Indonesia Capital
Market Directory (ICMD). Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun amatan
2004 – 2007. Variabel independen yang digunakan adalah CR, DER, TATOR, NPM, EPS,
ITOR, dan ROE. Pengujian statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda
backward method dengan probabilitas 5%. Pengambilan keputusan bedasar hasil statistik uji
f dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan memiliki kemampuan untuk
memprediksi perubahan laba satu tahun yang akan datang. Rasio yang memiliki
kemampuan paling kuat sebagai predictor perubahan laba adalah TATOR dan ITOR. Dengan
melihat rasio tersebut para investor dan kreditor dapat melakukan prediksi mengenai
seberapa besar tingkat laba dan resiko yang akan diperoleh investor dan kreditor dalam
menginvestasikan dan memberi kredit untuk jangka waktu yang akan datang.

04312045 * ALI AKBAR ZULFIKAR
HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI
KALIAMANTAN) , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Desentralisasi fiscal memberikan banyak keuntungan bagi daerah untuk
mengelola kemampuan fiscal mereka sendiri. Pemerintah daerah memiliki kesempatan
untuk meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah memiliki keuntungan
mengenai informasi yang menyangkut alokasi sumber daya. Pemerintah daerah berada di
tempat yang lebih baik untuk menyediakab barang dan jasa publik yang paling mendekati
kebutuhan local.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari perubahan struktur belanja terhadap
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Selain itu, juga bertujuan untuk menguji
efek langsung dan tidak langsung dari perubahan belanja modal terhadap pendapatan asli
daerah.
Dalam hubungannya dengan perubahan struktur belanja modal, penelitian ini menemukan
bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terpengaruh secara signifikan.
Selain itu, juga menemukan bahwa keputusan pemerintah untuk mengalokasikan lebih
banyak belanja modal untuk mendukung infrastruktur pertumbuhan ekonomi akan
menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih besar.
Kata kunci : Desentralisasi Fiscal, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan pendapatan
asli daerah.

05312235 * FARIZ MUNASSAR A
HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN,
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA (STUDI PADA
PEMERINTAHAN JAWA TENGAH) , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi daerah,
Belanja Pembangunan, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita” yang bertujuan
untuk menguji apakah terdapat hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja
Pembangunan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita.
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Penelitian ini mengambil sample seluruh kabupaten dan kota yang berada di Jawa Tengah.
Dari lima hipotesis yang diajukan pada penelitian ini terdapat satu hipotesis yang memiliki
hubungan yang positif tetapi tidak signifikan, hipotesis tersebut menunjukkan variabel
independent memiliki hubungan yang positif terhadap variabel dependen tetapi tidak
signifikan, variabel tersebut antara lain belanja pembangunan/ belanja modal dengan
Pertumbuhan Ekonomi. Tiga hipotesis lagi memiliki hubungan yang positif dan signifikan
antara variabel indenden dan variabel dependennya varibel tersebut adalah belanja
pembangunan/belanja modal dengan pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah
dengan pendapatan perkapia dan pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan perkapita.
Sedangkan satu hipotesis memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan yaitu antara
belanja pembangunan/belanja modal dengan pendapatan perkapita.
Kata Kunci : pertumbuhan ekonomi, belanja pembangunan/belanja modal, pendapatan asli
daerah dan pendapatan perkapita.

05312222 * YULIAN ADI SAPUTRA
MANFAAT RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : KESIT
BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : -

04312087 * REZA ADI PUTRANTO
PENGARUH BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU) ,
Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasiadanya pengaruh belanja
modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD
pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Riau yang berupa data realisasi belanja
modal, realisasi PAD, realisasi PDRB. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi
Klasik dan regresi sederhana dengan metode Timeseries. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa belanja modal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap
peningkatan PAD.
Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, PDRB

04312196 * CAHYAWATI WINARTININGSIH
PENGARUH BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUTAPEN/KOTA DI SULAWESI , Dosen :
KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Dalam mendukung pembangunan nasional dengan dikeluarkannya kebijakan
mengenai otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk mangatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri yang dimaksudkan untuk pembangunan daerah  tersebut. Salah
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satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah
berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), untuk itu pemerintah daerah harus berusaha
meningkatkan penerimaan daerahnya. Didukung dengan Kebijakan desentralisasi yang
ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pembangunan infrastruktur dan
pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Belanja Pembangunan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Pendapatan Asli. Sampel yang digunakan
adalah relisasi anggaran dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sulawesi
dan data PDRB pada harga konstan tahun 2000. Alat analisis yang digunakan adalah regresi
linear sederhana.  Kata kunci : Belanja Pembangunan/ belanja modal dan Pertumbuhan
Ekonomi,     Pendapatan Asli Daerah (PAD)

04312531 * BERNANDA GATOT TRI BAWONO
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT DAN
BANTEN) , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PAD
dan DAU terhadap belanja daerah. Sampel yang digunakan adalah relisasi anggaran dan
belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten. Alat analisis yang
digunakan adala h 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. Jika
dilihat lebih mendalam, tingkat ketergantungan belanja daerah lebih dominan terhadap DAU
daripada PAD. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effec t.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah
(BD), dan Flypaper effect

04312526 * HANA PRASTIWI
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA SE
JAWA TENGAH) , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PAD
dan DAU terhadap belanja daerah. Sampel yang digunakan adalah relisasi anggaran dan
belanja pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa. 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. Jika dilihat lebih mendalam,
tingkat ketergantungan belanja daerah lebih dominan terhadap DAU daripada PAD. Hal ini
menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effect.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah
(BD), dan Flypaper effect
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04312089 * PAHLEVI
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI
BENGKULU) , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap
daerah otonom baik propinsi, kabupaten, atau kota yang digunakan sebagai dana
pembangunan yang dana ini merupakan salah satu komponen belanja dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan
asli daerah terhadap pengalokasian belanja pemerintah daerah Bengkulu pada tahun 2000
sampai dengan 2007. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan
Pusat Statistik Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Bengkulu dan Situs Departemen
Keuangan Indonesia. Data tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Belanja Daerah. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan
model analisis regresi sederhana dan berganda untuk memprediksi seberapa besar
pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Regresi sederhana dimaksudkan
untuk mengetahui apakah variable independen secara masing-masing berpengaruh
signifikan dengan tingkat signifikansi 0,05.
Regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen
secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan dengan tingkat
signifikansi 0,05.
Hasil analisa yang diperoleh membuktikan bahwa variabel DAU dan PAD memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap tingkat pengalokasian anggaran belanja Pemerintah Daerah
Bengkulu.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa variabel PAD dan DAU
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah
Pemerintah Daerah Bengkulu dan terjadi Flypaper Effect pada pengalokasian anggaran
tersebut.

05312321 * MARIA ULFA
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DISCLOSURE , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik
perusahaan yang diproksi dalam profitabilitas, tipe industri (profile perusahaan), ukuran
dewan komisaris, leverage, kategori BUMN/Non BUMN, growth (pertumbuhan perusahaan),
terhadap kuantitas Corporate Social Responsibility Disclosure. Corporate Social
Responsibility Disclosure perlu dilakukan sebagai wujud pengkomunikasian dampak sosial
dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang
berkepentingan, terhadap masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan
sampel sebanyak 57 laporan tahunan perusahaan manufaktur untuk tahun 2007.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengujian secara simultan
menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara karakteristik perusahaan yang diproksi
dalam profitabilitas, tipe industri (profile perusahaan), ukuran dewan komisaris, leverage,
kategori BUMN/Non BUMN, growth (pertumbuhan perusahaan) terhadap kuantitas Corporate
Social Responsibility Disclosure, (2) Variabel profitabilitas dan tipe industri (profile
perusahaan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure.
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Kata kunci: Corporate Social Responsibility Disclosure, profitabilitas, tipe industri (profile
perusahaan), ukuran dewan komisaris, leverage, kategori BUMN/Non BUMN, growth
(pertumbuhan perusahaan)

05312162 * DWIRINI ANGGARSARI
PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAITERHADAP KEPUASAN PEMAKAI DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASAI DENGAN LIMA VARIABEL MODERATING ,
Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Pentingnya partisipasi untuk meningkatkan kepuasan pemakai dalam proses
pengembangan sistem informasi secara luas telah diakui dalam banyak penelitian. Namun
perspektif ini lemah karena itu didukung oleh hasil penelitian yang jelas dan tidak ada
penjelasan teoritis untuk hubungan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti
pengaruh interaksi dari faktor-faktor kontijensi antara lain adalah : dukungan manajemen
puncak, komunikasi pemakai-pengembang, kompleksitas tugas, kompleksitas sistem dan
pengaruh pemakai terhadap hubungan antara partisipasi pemakai terhadap kepuasan
pemakai.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara partisipasi
pemakai dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan
kelima faktor kontijensi tersebut diatas merupakan quasi moderator. Kelima faktor
kontijensi tersebut juga harus mendapat perhatian yang optimal dalam pengembangan
sistem informasi akuntansi.
Kata kunci: faktor kontijensi, dukungan manajemen puncak, komunikasi
pemakaipengembang, kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, dan pengaruh pemakai,
quasi moderator.

04312024 * RANI INDITA PUTRI
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(SURVEI PADA DINAS-DINAS … , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini mengambil judul PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN
ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERATING ( survei Pada Dinas daerah kabupaten Klaten ). Tujuan Penelitian
ini 1) menemukan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran
terhadap kinerja manajerial, 2 ) menemukan bukti empiris tentang pengaruh budaya
organisasi terhadap kinerja manajerial, 3 ) menemukan bukti empiris tentang pengaruh
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan budaya organisasi
sebagai variabel moderating.
Peneltian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
Dinas daerah Kabupaten Klaten. Metode pengfambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi berganda
melalui uji t, uji F dan koefisien determinasi ( R2 ).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian hubungan antara partisipasi
penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial diperoleh nilai t hitung……….. t tabel =
……., sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran
dengan kinerja manajerial. Hasil uji hipotesis 1 terdukung secara statistik. Hasil pengujian
hubungan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial diperoleh nilai thitung ……….. t
tabel = ……, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap
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kinerja manajerial. Hasil uji hipotesis 2 terdukung secara statistik. Hasil pengujian interaksi
partisipasi penyusunan anggaran dengan budaya organisasi bersifat positif dengan t hitung
…………. t tabel = …… Artinya hasil hipotesis 3 terdukung sehingga terdapat pengaruh yang
signifikan antara interaksi partispasi penyusunan anggaran dengan buadaya organisasi yang
berorientasi pada orang terhadap kinerja manajerial, hal ini berarti bahwa interaksi antara
partisipasi
penyusunan anggaran dengan buadaya organisasi yang berorientasi pada orang ternyata
mampu meningkatkan kinerja manajerial.

04312510 * NADIA RAHMA
PENGARUH PERTMBUHSN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASISN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI
PADA KAB/KOTA DI JATIM , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : 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 Jawa Timur pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Data yang
digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, 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.
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 0,048 yang lebih kecil dari 0,05.
Hipotesis ke 2 PAD terbukti mempengaruhi belanja modal dengan sig-hitung 0,013 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 39%, yang berarti bahwa variabel belanja modal dapat dijelaskan
oleh PDRB, PAD, dan DAU sebesar 39%, sedangkan sisanya 61% dipengaruhi oleh variabel
lain di luar model penelitian.
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa variabel PDRB, PAD, dan
DAU mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja
modal.

04312143 * MUHAMMAD RISZAL
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA PEMBANGUNAN PADA KABUPATEN/KOTA DI DIY DAN JAWA TENGAH ,
Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
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Abstraksi : Fiscal decentralization brings more advantages for regions to manage their
own fiscal capacities. Regions government have opportunity to increase economic efficiency
because the government have informational advantages concerning resources allocation.
The governments are in the better position to provide the kind of public goods and services
that closely meets the local needs. This study tends to examine the impact of the changes of
expenditure structure both to the economics growth and also the regional own revenue.
In relation with the changes of expenditure structure, the research finds that it significantly
influences both regional economics growth and regional own revenue it also finds that the
government ‘s decision to allocate the greater capital expenditure to the supported economic
growth infrastructures will brings more regional own revenue.

05312010 * BOBBY BRIANDO
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN PER KAPITA, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL , Dosen :
KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Per Kapita”. Yang
menjadi variable dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
Belanja Modal yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan sedangkan variabel Produk
Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Per Kapita diperoleh dari BPS. Populasi dalam
penelitian ini yaitu 10 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Papua. Metode penelitian
dengan meregresikan variable-variabel independen yaitu variabel PDRB, Pendapatan Per
Kapita,Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal sebagai
variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya variabel Pendapatan
Per Kapita yang berpengaruh negatif terhadap variabel Belanja Modal namun tetap
signifikan terhadap variabel tersebut sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan
Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel
Belanja Modal.
Keyword :APBD, Pendapatan Per Kapita, PDRB

03312210 * DEVI HARSANTI
PENGARUH PRICE TO BOOK VALUE (PBV), MARKET VALUE ADDED (MVA), RETURN
ON ASSETS (ROA) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP RETURN SAHAM ,
Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah Price to Book
Value (PBV), Market Value Added (MVA), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity
(ROE) berpengaruh terhadap retusn saham. Populasi yang digunakan adalah 65 perusahaan
yang telah go public di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007
dan harga saham dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.
Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap return saham
perusahaan, sedangkan PBV, MVA, dan ROE tidak berpengaruh terhadap return saham.
Kata kunci : Price to Book Value (PBV), Market Value Added (MVA), Return on Assets (ROA),
Return on Equity (ROE), dan Return Saham.
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04312466 * AGA KHAITARI
PERAN DAN ORIENTASI PEMDA DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DAN
DANA ALOKASI UMUM (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. SLEMAN) ,
Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti bagaimana Peran
Dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana
Alokasi Umum Studi Kasus pada Pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Data yang
digunakan berasal dari laporan BPS.
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pemerintah daerah Kabupaten Sleman,
menunjukkan bahwa Pada umumnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman
mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 cara, yakni: Intensifikasi dan
Ekstensifikasi. Prosentase terbesar dari masing-masing pos pendapatan dari total
pendapatan adalah dana perimbangan. Hal ini menunjukkan baha Kabupaten Sleman masih
sangat mengandalkan pos bantuan dari pemerintah pusat dalam membiayai anggarannya
meskipun hal ini hampir terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

04312170 * MITRANDA RIO ARMANDO
PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
PERIMBANGAN YANG PROPOSIONAL (STUDI KASUS PD PEMERITAH DAERAH
KAB.BANTUL) , Dosen : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengeta hui upaya Kabupaten Bantul dalam
Megoptimalkan Pendapatan Asli daerah(PAD) dan untuk mengetahui apakah sejauh ini PP
No. 55 Tahun 2005 sesuai dengan aspirasi Kabupaten Bantul.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai secara kausal komparatif yang
bersifat ex facto, yai tu karena analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang
dikumpulkan se cara empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul . Data yang diperoleh, setelah diolah dan diedit merupakan
bahan untuk melakukan analisis Deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1).pada dasarnya Kabupaten Bantul dalam
mengoptimalkan PAD nya dengan dua cara yaitu:Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2).Pemerintah Kabupaten Bantul setuju dan tidak pernah protes dengan adanya Peraturan
Pemerintah No.55 Ta hun 2005.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Intensifikasi dan
Ekstensifikasi

05312177 * TINTON PRIMA SETYA
PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD
DAN DAU (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN) , Dosen :
KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya dan untuk
mengetahui sejauhmana telah memenuhi atau tidaknya aspirasi daerah terhadap formula
penghitungan Dana Alokasi Umum yang ditentukan dalam PP No. 55 Tahun 2005.
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai yang mencari informasi faktual dan
mendetail yang menggambarkan 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 secara kausal komparatif yang
bersifat ex post facto, yaitu analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan
pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman di Jl. Tridadi
Sleman. Data yang diperoleh, setelah diolah dan diedit merupakan bahan untuk melakukan
analisis deskriptif.
Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa :1) pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten
Sleman dalam mengoptimalkan PAD-nya dilakukan dengan dua cara yaitu: a) Intensifikasi,
yaitu merupakan upaya mengoptimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara
meningkatkan (mengintensifkan) yang sudah ada.
Mengintensifkan dalam arti operasional pemungutannya, pengawasan (untuk melihat
kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan wajib pajak yang belum kena pajak
supaya dapat dikenakan pajak. b) Ekstensifikasi, merupakan upaya optimalisasi pendapatan
asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan yang baru (objek & Subjek).
2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman setuju dengan formula DAU yang telah ditetapkan
dalam PP No. 55 Tahun 2005.
Key word: PAD, DAU

04312066 * BANGKIT ADI PRAMUDYA
PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) , Dosen :
KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Jawa
Tengah dan Daerah Istemewa Yogyakarta dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan untuk mengetahui apakah telah memenuhi atau tidak aspirasi daerah terhadap
formula perhitungan Dana Alokasi Umum yang ditentukan dalam PP No. 55 Tahun 2005
Metode yang digunakan adalah metode survey yang mencari informasi faktual yang
mendetail, justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung dan membuat
perbandingan serta evaluasi. Pendekatan metodologis penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode survey secara kausal komparatif yang bersifat ex post de facto, yaitu
analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan secara empiric pada Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istemewa Yogyakarta. Data yang
diperoleh setelah diolah dan diedit merupakan bahan untuk melakukan analisis diskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah (Jawa Tengah
dan DIY) dalam mengoptimalkan PAD adalah dilakukan dengan dua cara yaitu : a)
Intensifikasi ; b) Ekstensifikasi. Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istemewa
Yogyakarta setuju dengan formula perhitungan dana alokasi umum menurut PP No. 55
tahun 2005 dengan catatan adanya sedikit revisi dalam formula dana alokasi umum. Ini
dimaksudkan agar tidak adanya kesenjangan yang terlalu jauh antar daerah yang kaya
potensi alam dengan daerah yang miskin potensi alam sehingga pembangunan nasional
dapat berjalan baik dan merata.

05312148 * SARASMETA DAMARIYANTI
ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN , Dosen : KUMALA HADI, DR.



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 83

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Intellectual Capital
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Intellectual Capital diukur dengan menggunakan
metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). Berdasarkan metode VAIC, komponen
Intellectual Capital terdiri atas Human Capital, Structural Capital dan Capital Employed.
Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan Return on Asset (ROA).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2003 -2006. Metode pengolahan data dan
analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi berganda, serta uji asumsi
klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji multik
olinieritas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Human Capital , Structural Capital dan Capital
Employed secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Namun, dari pengujian secara parsial variabel Human Capital tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan variabel Structural Capital
dan Capital Employed masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
keuangan.
Kata kunci: Intellectual Capital, kinerja keuangan, perusahaan manufaktur, VAIC

05312101 * FIRANIA ANDARI PUTRI
DOUBLE DIPPING: JEMBATAN BAGI PERUSAHAAN  BEREKUITAS NEGATIF UNTUK
MELAKUKAN MANAJEMEN LABA , Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti
empiris pengaruh double dipping terhadap manajemen laba. Populasi dari penelitian ini
adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampel
ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu: (a) perusahaan mengikuti program kuasi
reorganisasi, dan (b) laporan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember. Terdapat
sebanyak 8 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan untuk menganalisis
adalah data untuk periode 2003-2006. Manajemen laba diukur dengan menggunakan Model
Jones Modifikasian, dan double dipping diukur dengan pembagian dividen dan pembayaran
pajak kini. Hipotesis penelitian ini menggunakan regresi berganda.
Hasil penelitian ini adalah (1) pembayaran dividen, debt covenant, dan strategi manajemen
laba berpengaruh terhadap manajemen laba, dan (2)pembayaran pajak, bonus plan, dan
political cost tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga double dipping tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba.
Kata kunci: manajemen laba, double dipping, bonus plan, debt covenant, political cost,
strategi manajemen laba.

05312133 * SOFIA NISA
KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI USAHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN , Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti
empiris tentang adanya perbedaan kinerja antara perusahaan yang mempunyai banyak
segmen usaha dengan perusahaan yang berada pada segmen usaha tunggal serta untuk
mengetahui pengaruh tingkat diversifikasi perusahaan dan karakteristik perusahaan
terhadap kinerja perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampel ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu:
(a) Perusahaan manufaktur Indonesia yang terdaftar di BEI selama empat tahun periode
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dari tahun 2004-2007, (2) perusahaan menggunakan satuan mata uang rupiah, (3)
Perusahaan memiliki data laporan keuangan lengkap sesuai dengan data yang diperlukan
dalam variabel penelitian. Terdapat sebanyak 108 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data
yang digunakan untuk menganalisis adalah data untuk periode 2004-2007. Kinerja
Perusahaan diukur dengan menggunakan Model Berger dan Ofek, diversifikasi perusahaan
diukur dengan jumlah segmen usaha perusahaan, karakteristik perusahaan diukur dengan
leverage, tobins q, earning growth, size, umur, DER dan struktur kepemilikan. Hipotesis
penelitian ini diuji menggunakan uji beda t test dan regresi berganda.
Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat perbedaan kinerja antara perusahaan yang
mempunyai banyak segmen usaha dengan perusahaan yang berada pada segmen usaha
tunggal (2) tingkat diversifikasi usaha, leverage, ukuran perusahaan, dan struktur
kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. (3) tobins q, eraning
growth, umur dan DER tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Kata kunci: diversifikasi usaha, kinerja perusahaan, karakteristik perusahaan.

05312486 * WIWIT WAHYUNI
MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE MANAJEMEN LABA, DAN KINERJA
KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK SEKTOR MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEJ TAHUN.. , Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : The objective of this study is to example the influence of corporate
governance mechanism, namely institutional ownership, managerial ownership, presence of
independent of director, size of director, and audit commitee to earning management. This
study also examines influence concequensies of earning management to financial
performance. This study takes sample from 39 companies in the manufacturing sector at
Jakarta Stock Exchange, which were published in financial report from 2005-2007. The
method of analysis of this research used multi regression and single regression.
The result of this study show that (1) institutional ownership had negative influence but not
significant to earnings management, (2) managerial ownership had negative significant
influence to earnings management, (3) presence of independent of director had negative
significant influence to earnings management, (4) size of director had negative significant
influence to earnings management, (5) audit committee had positive significant influence to
earnings management, (6) earnings management had positive significant influence to
financial performance, (7) simultaneously of institutional ownership, managerial ownership,
presence of independent of director, size of director, and audit committee had significant
influence to earnings management.

05312131 * HAFID YUSUF
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRATEK MANAJEMEN LABA
, Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti
empiris pengaruh good corporate governance terhadap praktek manajemen laba. Populasi
dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan
sampel ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu: (a) data yang diperlukan untuk mendeteksi
manajemen laba tersedia lengkap; dan (b) laporan keuangan berakhir pada tanggal 31
Desember. Terdapat sebanyak 15 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data yang
digunakan untuk menganalisis adalah data untuk periode 2003-2005. Manajemen laba
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diukur dengan menggunakan Model Jones Modifikasian, dan mekanisme good corporate
governance menggunakan Peraturan BI No. 08/04/PBI/2006. Disamping itu, penelitian ini
menggunakan 5 variabel kontrol. Hipotesis penelitian ini menggunakan regresi berganda.
Hasil penelitian ini adalah (1) keberadaan komite audit; penerapan manajemen resiko;
penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit eksteren; serta transparansi kondisi
bank berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan (2) keberadaan komite pemantau
resiko; serta keberadaan komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh negatif
terhadap manajemen laba. Sehingga corporate governanve berpengaruh terhadap
manajemen laba.
Kata kunci: manajemen laba; good corporate governance; komite audit; komite pemantau
resiko; komite remunerasi dan nominasi; manajemen resiko; kepatuhan;transparansi.

05312333 * NOVITA WULANDARI
PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS, LABA
KOTOR, SIZE PERUSAHAAN DAN TINGKAT BUNGA TERHADAP RETURN SAHAM ,
Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui bagaimana pengaruh kandungan
informasi komponen arus kas, laba kotor, size perusahaan dan tingkat bunga terhadap
return saham perusahaan Manufaktur di Indonesia. Sumber data yang diperlukan dalam
penelitian ini adalah laporan keuangan yang lengkap dari masing-masing perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan
berjumlah 28 perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh
yang signifikan antara komponen laporan arus kas, laba kotor, size perusahaan dan tingkat
bunga terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Variabel
laba kotor, size perusahaan dan tingkat bunga mempunyai pengaruh secara signifikan
terhadap return saham Sedangkan variabel independen lainnya laporan arus kas seperti
arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanan tidak secara signifikan
mempengaruhi return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ.
Kata Kunci : kandungan informasi. laporan arus kas, laba kotor, size perusahaan,tingkat
bunga, return saham.

05312149 * ERLY YUNARNI
PENGARUH KUALITAS AUDIT, KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT
TAHUN SEBELUMNYA, RASIO LIKUIDITAS TERHADAP OPINI AUDIT GOING
CONCERN , Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : Prediksi  keberadaan  opini  going  concern  menjadi  perhatian  utama  bagi
auditor  dan  Shareholder.  Auditor  tidak  hanya  memberikan  memeriksa  laporan
keuangan  atau  mendeteksi  kecurangan,  tetapi  juga  menilai  kemampuan perusahaan
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal itu terjadi karena adanya  permintaan
shareholder  untuk  sebagai  pemberian  informasi  awal mengenai  prospek  perusahaan
yang  akan  mempengaruhi  keputusan  investasi shareholder. Tujuan penelitian  ini untuk
menganalisis pengaruh kualitas  auditor, kondisi  keuangan  perusahaan,  opini  audit
sebelumnya,  dan  rasio  likuiditas terhadap keberadaan opini going concern. Penelitian ini
menggunakan perusahaan yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia  antara  tahun  2004-
2007  sebagai  sampel.
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Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi logistik.
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  auditor,  kondisi keuangan
perusahaan,  opini  audit  tahun  sebelumnya,  dan  rasio  likuiditas berpengaruh terhadap
keberadaan opini going concern.
Kata  kunci:  Kualitas  auditor,  kondisi  keuangan  perusahaan,  opini  audit  tahun
sebelumnya, rasio likuiditas, opini audit going concern.

05312440 * IIF NURAFIFAH
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EARNING
RESPONSE COEFFICIENT (ERC) (BUKTI EMPIRIS PADA BURSA EFEK INDONESIA ) ,
Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : Penelitian ini adalah penelitian mengenai salah satu factor yaitu mekanisme
corporate governance terhadap earning response coefficient (ERC). Koefisien respon laba
didefinisikan sebagai efek setiap dollar unexpected earning terhadap return saham, atau
besaran yang menunjukan hubungan antara laba dan return saham dan biasanya diukur
dengan slopa koefisien dalam regresi abnormal return saham dan unexpected earning.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh mekanisme
corporate governance terhadap koefisien respon laba. Mekanisme corporate governance
dalam hal ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan
komite audit.
Dalam penelitian ini menggunakan sample berupa perusahaan yang terdaftar di BEI tahun
2005 sampai 2007, yang dipilih menggunakan metode purposive sampling sehingga
diperoleh sampel sebanyak 34 perusahaan. Pengujian yang digunakan adalah pengujian
secara statistic dengan menggunakan model Analisis Regresi Berganda.
Hasil dari penelitian ini bahwa kepemilikan istitusional, kepemilikan manajerial dan
komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap earning respon
coefficient. Sedangkan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap earning
response coefficient.  Kata kunci : earning response coefficient (ERC), mekanisme corporate
governance.

05312153 * KARIN PUTRIANI
PENGARUH TEKANAN WAKTU AUDIT TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL
AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT , Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus mengikuti standar audit yang
terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan serta kode
etik akuntan. Dalam kenyataan di lapangan, auditor banyak melakukan penyimpangan-
penyimpangan terhadap standar audit dan kode etik. Perilaku ini diperkirakan sebagai akibat
dari karakteristik personal yang kurang bagus yang dimiliki seorang auditor. Dampak negatif
dari perilaku ini adalah terpengaruhnya kualitas audit secara negatif dari segi akurasi dan
reliabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran
waktu terhadap perilaku disfungsional auditor (premature sign-off dan underreporting of
time) dan kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif
antara Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional (Premature Sign-Off dan
Underreporting of Time) dan ada pengaruh yang negatif antara Perilaku Disfungsional
tersebut dengan Kualitas Audit serta adanya pengaruh yang negatif pula antara Tekanan
Anggaran waktu dengan Kualitas Audit.
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Kata kunci: tekanan waktu audit, time budget pressure, perilaku disfungsional auditor,
premature sign-off, underreporting of time, kualitas audit.

05312326 * EVY INDAH PRASETYO
PERILAKU HARGA PEMBUKUAN (OPENING PRICE) NOISE ATAU OVERREACTION
(STUDI EMPIRIS BERBASIS TRANDING BY DATA, 2007) , Dosen : KUMALA HADI,
DR.
Abstraksi : Dalam perdagangan pasar modal, tentu ada penentuan harga pembukaan
(opening price) oleh para emiten sesuai informasi yang telah di dapat sebelumnya, sehingga
berpengaruh terhadap harga saham itu sendiri. Harga pembukaan dalam setiap sesi
perdagangan merupakan hal yang krusial karena memberikan kombinasi atas harga
pembukaan dari volume perdagangan yang terkonsentrasi. Fenomena ini menjadi sangat
penting karena kondisi pasar modal yang berbeda. Sehingga, pengujian terhadap fenomena
tersebut memiliki konsekuensi penting dalam penentuan seorang invetor atau calon investor
untuk melakukan perdagangan saham.
Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang Harga pembukaan (opening price): noise
dan/atau overreaction. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membukti kan adanya
noise dan overreaction terhadap sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Dalam
perhitungan peneliti menggunakan program SPSS. Dari data trading day diperoleh 5 seri
harga yang akan digunakan untuk mengkalkulasi return. Analisis dalam penelitian ini
difokuskan untuk membedakan return interval hari ke satu dalam bandingannya dengan
interval-interval hari yang lain dengan menyajikannya dalam bentuk deskriptif statistik dan
grafik. Dan melakukan uji autokorelasi antara return pembukaan dengan return perioda
setelahnya untuk membuktikan adanya noise. Sedangkan pengujian terhadap overreaction,
peneliti membagi sampel menjadi 3 buah portofolio berdasarkan return pembukaan, yang
menentukan saham-saham winner dan losser. Kemudian Melakukan uji t untuk
membuktikan overreaction tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan pengendalian dengan
basis hari perdagangan dan volume perdagangan atas return saham harian tersebut. Hasil
dari penelitian menunjukkan adanya autokorelasi negatif yang membuktikan adanya noise
dan terjadinya overreaction.

05312483 * DEWI WULANDARI
PERUBAHAN DIVIDEN, PREDIKTIBILITAS ALIRAN KAS, DAN ISYARAT ALIRAN KAS
MASA DEPAN , Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : Memberikan bukti-bukti baru akan kevaliditasan hipotesis pemberian isyarat
dividen (DSH), dengan menggunakan suatu pendekatan pengujian yang baru.
Dengan menggunakan sebuah model pemberian isyarat dividen yang sederhana,diperoleh
tiga penggaruh keuntungan bersih marjinal pemberian isyarat yang dapat diidentifikasi
secara empiris : prediktibilitas aliran kas, rasio nilai pasar terhadap nilai buku, dan
pengembalian ekuitas di masa lalu. Pengujian empiris mendukung DSH.
Terdapat hubungan yang kuat secara signifikan diantara perubahan dividen sekarang ini
dengan performa penghasilan di masa depan bagi perusahaan dengan prediktibilitas aliran
kas yang rendah, rasio nilai pasar terhadap nilai buku yang rendah, dan pengembalian
ekuitas di masa lalu yang rendah. Selain itu juga menampilkan bukti-bukti terbaru bahwa
batas pemberian isyarat keuntungan pada level perusahaan adalah variasi waktu,
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peningkatan atau penurunan harga saham dan pada periode jumlah yang tinggi atau rendah
performa persediaan pasar.
Kata Kunci: Dividen, Aliran kas, Variasi Waktu

05312504 * FEGA PRISTYAWARDANY
TES GABUNGAN SIGNALING DAN INCOME SMOOTHING MELALUI PROVISI
KERUGIAN PINJAMAN BANK , Dosen : KUMALA HADI, DR.
Abstraksi : Studi ini menyelidiki implikasi kebijaksanaan/kebebasan (diskresi) manajer
bank melalui provisi kerugian pinjaman mereka. Secara empiris studi ini menilai apakah
provisi kerugian pinjaman melalui kebijakan ini mengandung dua komponen yaitu
pemberian sinyal (signaling) dan perataan penghasilan (income smoothing). Untuk
menyelesaikan ini, studi ini mengidentifikasi lingkungan yang berbeda di mana signaling
atau income smoothing atau kedua motivasi ada. Hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya
penilaian (undervaluation) yang relatif memainkan peran penting dalam memotivasi
manajer bank untuk menggunakan provisi kerugian pinjaman melalui kebijaksanaan guna
memberikan sinyal informasi pribadi seputar kinerja bank di masa datang. Analisis juga
menunjukkan bahwa level kinerja saat ini terkait median industri menjadi determinan kunci
keputusan manajer untuk melakukan perataan penghasilan (income smoothing).
Keyword : Income Smoothing, Signaling, Loan Loss Provision

05312049 * DELIANA TRI ASFIANI
ANALISA KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN (STUDI PADA 35 KABUPATEN
DAN KOTA DI PROP JATENG , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “ANALISA KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, KEMISKINAN, DAN PENDIDIKAN (STUDI PADA
35 KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE 2003 – 2006)”. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang berupa rasio
kemandirian, rasio ketergantungan, defisit/surplus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran
terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan. Sampel dari
penelitian ini adalah pemerintah daerah di Jawa Tengah baik pemerintah daerah kabupaten
maupun kota dari tahun 2003-2006 yang mencantumkan laporan realisasi APBD selama
tahun 2003-2006.
Dan dari hasil pengujian regresi yang telah dilakukan hanya ada 3 hipotesis dalam uji
simultan dan 4 hipotesis dalam uji parsial yang terbukti.Dimana dalam uji simultan kinerja
keuangan daerah yang berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan, defisit/surplus, dan
sisa lebih pembiayaan anggaran tidak terbukti secara signifikan terhadap variabel
pengangguran. Sedangkan dalam uji t (parsial) hipotesis yang terbukti adalah hipotesis
mengenai Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kinerja
Keuangan Daerah berupa Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.
Kinerja Keuangan daerah berupa Surplus/Defisit berpengaruh signifikan terhadap
Kemiskinan. Kinerja Keuangan daerah berupa Surplus/Defisit berpengaruh signifikan
terhadap Pendidikan.
Kata kunci :kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan
pendidikan.
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04312425 * ANDEGA HAVIS PRIMERTA
ANALISIS BIROKRASI WIRAUSAHA TERHADAP KINERJA DAERAH , Dosen :
MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh birokrasi
wirausaha terhadap kinerja daerah. Birokrasi wirausaha terdiri dari kepala daerah dengan
latar belakang wirausaha dan pemimpin daerah dengan latar belakang  bukan wirausaha.
Sedangkan kinerja daerah terdiri dari 4 variabel bebas yang terdiri dari : Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto,  Tingkat Kemiskinan.dan IndeksPembangunan
Manusia.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari
laporan realisasi PAD, data PDRB atas harga konstan 2000, data Tingkat Kemiskinan dan
data Indeks Pembangunan Manusia pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi DIY,
provinsi Jawa Tengah dan provinsi Jawa Timur.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji beda 2 sampel bebas
kolmogorov-smirnov. Hasil penelitian menunjukkan variabel Kewirausahaan Birokrasi
mempunyai perbedaan dan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Produk
Domestik Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia  dalam hal
ini kepala daerah yang berlatar belakang wirausaha memiliki kinerja  yang lebih tinggi
daripada kepala daerah yang berlatar belakang bukan wirausaha yang diukur dari
Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan dan Indeks
Pembangunan Manusia.

04312278 * ADI WIDAYANTO
ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN ELASTISITAS PAJAK REKLAME DI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2002-2006 , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Secara  garis  besar  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat
keefisiensian,  tingkat keefektifitasan, dan  tingkat keelastisitasan dari  faktor yang
berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta yaitu PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto), Nilai Inflasi dan Jumlah Perusahaan.
Dengan menggunakan data yang didapat dari dinas terkait yaitu Biro Pusat Statistik Kota
Yogyakarta dan Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah diperoleh  hasil  yang
menunjukan  bahwa  kontribusi  dari  peran  Pajak  Reklame terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah  masih  relatif  kecil.  Kemampuan  variabel independen  (PDRB, Nilai  Inflasi,  dan
Jumlah  Perusahaan)  dalam  penelitian  ini telah  menunjukan  kemampuannya  dalam
mempengaruhi  variabel  dependen (Penerimaan Pajak Reklame) dengan hasil yang cukup
baik.

05312228 * HENDRI SULISTYONO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang
mempengaruhi ketepatan waktu  penyampaian  laporan  keuangan  pada  perusahaan  go
public  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Variabel  yang  diteliti  adalah
variabel independen meliputi Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran  perusahaan,  Jenis
perusahaan,  Kepemilikan  Publik,  Reputasi  Kantor  Akuntan  Publik,    dan  Opini auditor
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dan variabel dependen yaitu Ketepatan waktu. Tujuan penelitian  ini adalah mencari  bukti
empirik  apakah  Profitabilitas, Leverage,  Likuiditas,  Ukuran perusahaan, Jenis
perusahaan, Kepemilikan Publik, Reputasi Kantor Akuntan Publik, dan  Opini  auditor
berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan keuangan. Penelitian  ini
menggunakan  sampel perusahaan  yang  terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  (BEI) periode
tahun 2005 sampai  tahun 2007. Metode analisis yang digunakan  adalah  dengan  model
regresi  logistik.  Dengan  model  ini  dapat  dilihat pengaruh  semua  faktor  yaitu
Profitabilitas,  Leverage, Likuiditas,  Ukuran perusahaan, Jenis perusahaan, Kepemilikan
Publik, Reputasi Kantor Akuntan Publik, dan Opini auditor  terhadap ketepatan waktu
penyampaian  laporan keuangan. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  variabel-variabel
independen  yaitu  variabel Profitabilitas,  Likuiditas,  Kepemilikan  Publik  dan  Opini
Auditor  terbukti berpengaruh  signifikan  secara  positif  terhadap  ketepatan  waktu
penyampaian laporan  keuangan,  dan  Leverage  terbukti  berpengaruh  signifikan  secara
negatif terhadap tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan
untuk variabel  Ukuran  Perusahaan,  Jenis  Perusahaan  dan  ukuran  KAP  tidak  terbukti
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  terhadap  Ketetapan  waktu  penyampaian
laporan keuangan.
Kata  kunci  :  Profitabilitas,  Leverage,  Likuiditas,  Ukuran  perusahaan,  Jenis perusahaan,
Kepemilikan  Publik,  Reputasi  Kantor  Akuntan  Publik,    Opini  auditor dan Ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan.

05312238 * KESUMANINGDYAH TRI ASTUTI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA
PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : MAHMUDI,
SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian yang dilakukan didalam skripsi ini merupakan penelitian kembali
terhadap fenomena underpricing pada penawaran saham perdana (IPO), atas saham di
Bursa Efek Indonesia (BEI), yang kali ini dilakukan untuk periode 2002-2007. 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 0,009 < 0,05,
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,

04312355 * PRASETYO ADI WICAKSONO
ANALISIS PENGARUH BIROKRASI WIRAUSAHA TERHADAP KINERJA DAERAH ,
Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Era globalisasi dengan kondisi persaingan di segala bidang yang makin tajam
membuat pemerintah daerah dituntut untuk mengubah paradigma orientasi lokal menjadi
orientasi global.
Penelelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan perbedaan birokrasi
kewirausahaan terhadap kinerja daerah. Birokrasi wirausaha terdiri dari kepala daerah
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dengan latar belakang wirausaha dan pemimpin daerah dengan latar belakang non
wirausaha. Sedangkan kinerja daerah terdiri dari 3 variabel bebas yang terdiri d ari:
Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kewirausahaan Birokrasi mempunyai
perbedaan dan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Produk Domes tik
Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan.

05312530 * KRISTINAWATI
ANALISIS PENGARUH FAKTOR  FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP
PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA LQ45 , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental
perusahaan terhadap perubahan harga saham pada LQ 45. Variabelvariabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah EPS (Earning Per Share), PER (Price Earning Ratio), LR (Leverage
Ratio), PBV (Price Book Value), NPM (Net Profit Margin) dan ROI ( Return On Investment)
serta harga saham yang digunakan adalah harga saham publikasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 dari tahun 2004 sampai 2006.
Adapun sampel yang diperoleh selama tahun tersebut sebanyak 63 perusahaan dengan cara
purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
berganda, dengan uji t untuk menguji hipotesis secara parsial dan uji f untuk menguji
hipotesis secara serentak (simultan).
Hasil dari pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel NPM (Net Profit Margin)
yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham sedangkan variabel
independen lainnya yaitu EPS, LR, PBV, PER dan ROI tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap perubahan harga saham.

05312477 * LATIFAH ARY SORAYA
ANALISIS PENGARUH PENGEMBANGAN PRODUK TERHADAP PENINGKATAN (STUDI
KASUS PADA PERUSAHAAN HANDUK LUMINTU) , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Pengembangan Produk merupakan usaha meningkatkan mutu dari barang
atau jasa yang dapat menambah kepuasan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh pengembangan produk terhadap peningkatan laba pada perusahaan
handuk Lumintu.
Jenis penelitian ini adalah diskriptif yang disertai dengan pengujian hipotesis. Penelitian ini
berlokasi di Perusahaan Handuk Lumintu di Desa Ngendo, Janti, Polanharjo, Klaten. Data
dalam penelitian ini adalah biaya pengembangan produk dan laba perusahaan tahun 2002 –
2006. Data yang diperlukan diperoleh melalui dokumentasi arsip perusahaan dan
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan produk berpengaruh positif terhadap
peningkatan laba perusahaan Handuk Lumintu pada periode 2002 – 2006. Hal ini terbukti
dari hasil analisis korelasi dengan taraf signifikansi 5% yang bernilai 0,98 menunjukkan
bahawa antara biaya pengembangan produk dengan laba mempunyai hubungan positif yang
erat. Besar pengaruh pengembangan produk terhadap laba perusahaan adalah sebesar
97%, sedangkan 3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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04312015 * HAMDENI KURNIANTA
ANALISIS PERILAKU BELANJA PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH
OTONOMI DAERAH : (STUDI KASUS PADA PROPINSI JATENG DAN DIY) , Dosen :
MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : 1 Januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan otonomi
daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk
melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.
Untuk itu setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber -
sumber keuangan yang dimilikinya.
Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya
akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku belanja
daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Variabel yang digunakan adalah untuk
mengukur perilaku belanja daerah ber dasarkan jenis belanjanya sesuai Pepmendagi No. 13
Tahun 2006.
Data yang digunakan adalah data lima tahun periode sebelum otonomi daerah yaitu tahun
1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000 dan lima tahun setelah otonomi
daerah yaitu tahun 2001, 2002, 2003 , 2004, 2005. Alat analisis yang digunakan adalah uji
Paired Sample t Test.
Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan variabel perilaku
belanja daerah berupa peningkatan jumlah belanja daerah dua kali lipat dibandingkan pada
periode sebelum otonomi daerah. Nilai rata-rata variabel tersebut menunjukkan periode
sebelum otonomi daerah rendah secara signifikan dibandingkan sesudah otonomi daerah, ini
menunjukkan bahwa otonomi daerah membawa dampak positif terhadap pembangunan dan
pengembangan daerah sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari otonomi daerah itu sendiri
yaitu perataan pembangunan di seluruh propinsi di Republik Indonesia .
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Perilaku Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Belanja
Langsung

04312520 * ARIEF RAHMAN
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK KOTA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS TEMPAT BILLYARD) , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui potensi penerimaan Pajak Hiburan
khususnya Pajak Bilyard di kota Yogyakarta. Selain itu penelitian ini bertujuan pula untuk
menjelaskan atau mengukur tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hiburan yang
dilakukan oleh Dinas Pajak Daerah dan menjelaskan atau mengukur tingkat efektivitas
pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan
Keuangan Kota Yogyakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah seluruh tempat bilyard di kota Yogyakarta. Sampel dari penelitian ini adalah
seluruh populasi.
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa :1) tingkat potensi sebenarnya menurut peneliti
ternyata lebih besar dari anggaran yang dicanangkan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan
Keuangan kota Yogyakarta, 2) Tingkat efisiensi
pemungutan pajak Hiburan yang dijalankan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan
Keuangan Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun sangat efisien, 3) Tingkat efektivitas
pemungutan pajak hiburan dari tahun ke tahun semakin sangat
efektif.
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04312516 * TRI UNTORO WIJAYANTO
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DI KOTA
SURAKARTA , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik obyek Pajak Parkir,
dengan diketahui karakteristik masing -masing obyek dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke Pemerintah Kota Surakarta. Mengetahui
seberapa besar potensi Pajak Parkir sebenarnya di kota Surakarta.
Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktek pemungutan Pajak Parkir di kota
Surakarta. Mengetahui jumlah pendapatan Pemerintah Daerah dari Pajak Parkir dengan
dasar temuan potensi Pajak Parkir di kota Surakarta dan mengetahui tingkat efisiensi dan
efektifitas praktek pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh DIPENDA Kota Surakarta
dari tahun ke tahun.
Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Parkir di kota Surakarta masih di bawah
potensi yang sebenarnya, sedangkan pemungutan Pajak Parkir yang dijalankan oleh
Dipenda kota Surakarta dari tahun ke tahun semakin efisien.

04312403 * AMILA HAQLI
PENERAPAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN YANG
MENGALAMI PERMASALAHAN KEUANGAN , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penerapan mekanisme
Corporate Governance berpengaruh pada perusahaan yang mengalami permasalahan
keuangan. 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.Permasalahan Keuangan (Distressed) diukur dengan menggunakan
variabel binary yaitu apakah perusahaan tersebut mengalami permasalahan keuangan atau
tidak. Perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan dan perusahaan yang tidak
mengalami permasalahan keuangan diketahui langsung dari BEJ. Hipotesis dalam penelitian
ini menggunakan uji tsignifikansi dengan nilai signifikansi α=5%. Namun variabel
independen (analisis logit) dari penerapan mekanisme Corporate Governance hanya
berpengaruh secara signifikan terhadap independensi dewan komisaris, direksi masuk, dan
kepemilikan direksi. Sedangkan variabel independen lain tidak berhasil berpengaruh secara
signifikan terhadap perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. Hal ini dibuktikan
dengan keberadaan dewan direksi yang memiliki nilai signifikansi 0,653, keberadaan dewan
komisaris yang memiliki nilai signifikansi 0,615, direksi keluar yang memiliki nilai signifikansi
0,113, dan struktur kepemilikan bank 0,622.
Sedangkan variabel independen (analisis sensitivitas dengan lag 1 tahun) dari penerapan
mekanisme Corporate Governance hanya berpengaruh secara signifikan terhadap
keberadaan dewan direksi, independensi dewan komisaris, dan kepemilikan dewan direksi.
Variabel independen lain tidak berhasil berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan
yang mengalami permasalahan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan dewan
komisaris yang memiliki nilai signifikansi 0.058, turnover dari dewan direksi yang terdiri dari
direksi masuk dan direksi keluar yang memiliki nilai signifikansi 0.104 dan 0.229, dan
kepemilikan bank 0.317.Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme 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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04312099 * NUNI WULANDARI
PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH , Dosen : MAHMUDI,
SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak perubahan pembelanjaan
Daerah yaitu Belanja Modal dan Belanja Bantuan Keuangan yang dilakukan Pemerintah
Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga
penelitian ini, bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung Belanja Modal
dan Belanja Bantuan Keuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Belanja
Bantuan Keuangan sebagai variabel bebas, Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel
Intervening dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat.
Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Dimana
pengujian pertama dilakukan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Belanja
Bantuan Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan menunjukkan hasil yang signifikan
yang berarti Belanja Modal dan Belanja Bantuan Keuangan mempunyai pengaruh positif
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam pengujian kedua, dilakukan untuk mengetahui
pengaruh Belanja modal, Belanja Bantuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Pendapatan Asli Daerah dimana Pertumbuhan Ekonomi sebagai varibel Intervening sehingga
terdapat pengaruh tidak langsung dalam model penelitian.
Hasil yang ditunjukkan adalah terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
Kata kunci dalam penerlitian ini adalah: Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan,
Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah.

04312283 * GUNAWAN  WAHYUDI SEPTIAN
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI INDONESIA , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : -

03312308 * INDRA HAPSARA
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH(STUDI PADA KABUPATEN /KOTA DI SULAWESI) ,
Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Fiscal decentralization brings more advantages for regions to manage their
own fiscal capacities. Regions governments have opportunity to increase economic efficiency
because the governments have informational advantages concerning resource allocation.
The governments are in the better position to provide the kind of public goods and services
that closely meets the local needs.
This study tends to examine the impact of the changes of expenditure structure both to the
economics growth and also to the regional own revenue. It is also intended to examine the
direct and indirect effect the changes of capital expenditure to the regional own revenue In
relation with the changes of expenditure structure, the research finds that it significantly
influences both regional economics growth and regional own revenue It also finds that the
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government’s decision to alocate the greater capital expenditure to the supported economic
growth infrastructures wiil brings more regional own revenue.
Key Words : Fiscal decentralization, economic growth,, capital expenditure, regional own
revenue

04312250 * FUAD WIBISONO
PENGARUH BELANJA MODAL,BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA BAGI HASIL
DAN BANTUAN KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuuk menguji dampak perubahan Pembelanjaan
Daerah yaitu Belanja modal, Belanja Barang dan Jasa serata Belanja Bagi Hasil dan Bantuan
Keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan
Pendapatan Asli Daerah. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal,
Belanja Barang dan Jasa serata Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebagai variable
bebas, Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable intervening (perantara) dan Pendapatan Asli
Daerah sebagai variable terkait, Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda.
Berdasarkan hasil pengujian signifikansi dengan uji t menunjukkan bahwa belanja modal
tahun sebelumnya diperoleh nilai t sebesar 2,468 dan sig-t sebesar 0,014 (p<0,05). Artinya
belanja modal tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi dengan uji t menunjukkan bahwa belanja
barang dan jasa tahun sebelumnya diperoleh nilai t sebesar 2,272 dan sig-t sebesar 0,024
(p<0,05). Artinya belanja barang dan jasa tahun sebelumnya berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi dengan
uji t menunjukkan bahwa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan tahun diperoleh nilai t
sebesar 3,140 dan sig-t sebesar 0,002 (p<0,05). Artinya belanja bagi hasil dan bantuan
keuangan tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Regresi berganda (multiple regression) juga digunakan untuk Menguji pengaruh
belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
terhadap Pendapatan asli Daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel
intervening, Terdapat pengaruh secara signifikan variabel belanja modal, belanja barang dan
jasa dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta pertumbuhan ekonomi terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan Regresi Sederhana. dalam hal ini juga
ditemukan pengaruh positif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar belanja daeerah yang
digunakan pada tahun sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, akan
berdampak pada peningkatan PAD.  Kata kunci:  Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa,
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah.

05312310 * PUTHUT SETYO NUGROHO
PENGARUH BM DAN BBK  TERHADAP KEMISKINAN DG PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDY KASUS PD PEMDA DIY DAN JATENG TH
2003-2006) , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pengaruh
Belanja Modal dan Belanja  Bantuan  Keuangan terhadap Kemiskinan  dengan menggunakan
Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel  intervening. Sampel yang digunakan  adalah
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pemerintah  daerah  kabupaten/kota DIY  dan  Jateng.  Alat analisis  yang  digunakan
adalah  regresi linier berganda. Pengujian  pertama dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh
Belanja  Modal  dan  Belanja  Bantuan Keuangan  terhadap  Kemiskinan dan menunjukkan
hasil  yang  signifikan  yang berarti  Belanja  Modal  dan  Belanja  Bantuan  Keuangan
mempunyai  pengaruh terhadap  Kemiskinan.  Pengujian  kedua,  dilakukan  untuk
mengetahui  pengaruh Belanja modal, Belanja Bantuan Keuangan dan Pertumbuhan
Ekonomi terhadap Kemiskinan di mana Pertumbuhan Ekonomi sebagai varibel Intervening
sehingga terdapat pengaruh tidak langsung dalam model penelitian.
Kata kunci : Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi dan
Kemiskinan

05312055 * DITA ARIZA KESUMA
PENGARUH KERAGAMAN DEWAN (BOARD DIVERSITY) TERHADAP KINERJA
[PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF CORPORATE GOVERNANCE , Dosen :
MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “PENGARUH KERAGAMAN DEWAN (BOARD DIVERSITY)
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF CORPORATE GOVERNANCE”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keragaman dewan (Board diversity)
yang diukur melalui 5 variabel, yaitu keberadaan dewan direksi wanita, keberadaan WNA
dalam anggota dewan (sebagai proksi dari minoritas), proporsi komisaris independen, usia
dewan direksi, dan latar belakang pendidikan anggota dewan dengan ukuran dewan dan
ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap kinerja perusahaan dalam perspektif
corporate governance. Sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan menggunakn Tobin’s Q
sebagai ukuran penilaian pasar dan ROE sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan.
Sampel penelitian ini adalah 46 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek
Indonesia) pada tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman anggota
dewan (board diversity) tidak semuanya terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan. Adapun hasil yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan yakni proporsi
komisaris independen yang diukur dengan Tobin’s Q dan ROE serta latar belakang
pendidikan anggota dewan yang diukur dengan ROE menunjukkan adanya pengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan.
Kata kunci : keragaman anggota dewan (board diversity), corporate governance, kinerja
perusahaan, Tobin’s Q, ROE.

05312198 * AMALIA RAHMAWATI
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU, DAK, DAN SURPLUS DEFISIT
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL , Dosen : MAHMUDI, SE,
M.SI, AK.
Abstraksi : Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus,
Surplus Defisit terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Populasi dalam penelitian
ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia, sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah Kabupaten dan kota di Indonesia dengan total 270 Kabupaten/Kota dimana pada
variabel dependen terdiri dari tahun 2005-2006 sedangkan pada variabel independen terdiri
dari tahun 2004-2005. Alat analisis yang dipergunakan adalah uji regresi linear berganda
dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji t dan uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
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bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB harga Konstan 2000), Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Surplus Defisit mempunyai pengaruh signifikan
terhadap Anggaran Belanja Modal. Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Surplus Defisit, Belanja Modal.

05312064 * DEWI RESTININGRUM
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP
PENGALOKASIAN BELANJA MODAL”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya
pengaruh pertumbuhan ekonomi,, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa
lebih pembiayaan anggaran tahun t terhadap belanja modal tahun t+1. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi
APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa yang berupa data realisasi PAD,DAU,
SILPA, belanja modal dan data PDRB yang diperoleh dari BPS.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se Jawa baik
kabupaten dan kota dari tahun 2003-2005 yang mencantumkan laporan realisasi APBD
selama tahun 2003-2005 sebanyak 108 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program SPSS versi 16 .Hasil pengujian data tersebut dari empat hipotesis yang diujikan
pada penelitian ini, semuanya terbukti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD,
DAU, SiLPA dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal sehingga dapat
digunakan untuk dasar penyusunan anggaran belanja modal.
Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, APBD, capital expenditure

04312368 * NASRULLAH R. HANAPI
PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUOL TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK ,
Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan merupakan keniscayaan
bagi pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dikarenakan masyarakat
merupakan stakeholder yang patut untuk diberikan pertanggungjawaban. Posisi pemerintah
baik itu eksekutif ataupun legislatif hanyalah pemegang amanah yang setiap saat harusnya
dapat diganti atau dipecat jika tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.
Sehingga untuk mengukur sejauh mana hal tersebut sudah dilakukan pemerintah maka
patutlah masyarakat yang menilainya, dengan alasan tersebut diadakanlah penelitian ini .
Penelitian ini berjudul: Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
pemerintah Kabupaten Buol terhadap Pengambilan Keputusan Publik. Dengan tujuan 1)
Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat kabupaten Buol terhadap transparansi
dan akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah kabupaten Buol. 2).Untuk
mengetahui adakah perbedaan persepsi publik terhadap akuntabilitas dan transparansi
laporan keuangan yang disajikan pemerintah kabupaten Buol. 3).Untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh laporan keuangan yang dibuat pemerintah kabupaten Buol
terhadap pengambilan keputusan publik.
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Penelitian Ini menggunakan dua pengujian dengan sampel kelompok/institusi internal dan
eksternal pemkab Buol yang menggunakan dan mengawasi laporan keuangan. Pengujian
pertama dengan menggunakan Hipotesa : H o1 = Tidak terdapat perbedaan persepsi
diantara para pengguna laporan pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah
kabupaten Buol mengeni transparansi akuntabilitas pemerintah kabupaten Buol.
Ha1 = Terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan keungnan pemerintah
kabupaten Buol mengenai transparansi dan akuntabilitasi laporan keuangan pemerintah
kabupaten Buol. Karena pada variabel hipotesis pertama mempunyai sifat kompatif dan
perbedaan maka analisis yang tepat untuk digunakan adalah analisis komparatif k sampai
berkorelasi denngan menggunakan uji friedman dengan analisis kai kuadrat dan akan
diperkuat dengan independent sampel T tes.
Sedangkan pada pengujian kedua menggunakan Hipotesa : H0 = Tidak terdapat pengaruh
yang signifikan antara transparansi laporan keuangan pemkab Buol dengan pengambilan
keputusan publik. Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi laporan
keuangan pemkab Buol dengan pengambilan keputusan publik. Dengan alat analisis yang
digunakan adalah uji t dan uji F dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.
Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah: 1). Terdapat perbedaan persepsi
diantara para pengguna laporan keuangan pemkab Buol mengenai transparansi dan
akuntabilitas laporan keuangan pemkab Buol, 2). Publik kabupaten Buol masih mayoritas
menganggap bahwa pemkab Buol melaksanakan transparansi dan akuntabilitas publik
dengan baik. Walaupun rata-rata dari setiap variabelnya memiliki perbedaan yang sangat
tipis ±10%.3). Terdapat pengaruh transparansi laporan keuangan pemkab Buol terhadap
pengambilan keputusan publik kabupaten Buol.

05312040 * NOVIARTI UTAMI
PENGARUHBELANJAMODAL&BELANJABANTUANKEUANAGNTERHADAPPENGANGGURA
N&KEMISKINANDGNPERTUMBUHANEKOSBGVARIABELINTERVENING(STUDIKASUSP
DKAB/KOTADIPROPJATENG) , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Bantuan
Keuangan terhadap Pengangguran dan Kemiskinan dengan  Pertumbuhan Ekonomi Sebagai
Variabel Intervening (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Periode
2003-2006)” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel penelitian.
Penelitian ini menggunakan variabel belanja modal, belanja bantuan keuangan,
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Sampel dari penelitian ini adalah
kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 24 kabupaten dan 6
kota selama periode 2003-2006.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja bantuan keuangan dapat berpengaruh
secara langsung terhadap pengangguran dan kemiskinan, serta dapat juga berpengaruh
secara tidak langsung terhadap pengangguran dan kemiskinan dengan melewati
pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.
Kata Kunci: Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran, Kemiskinan
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01312387 * DIAN ARNO  KUSUMA
PENGUJIAN PERSEPSI PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP
SEPANJANG ANGGARAN INSTANSIPEMDA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
SEBAGAI PEMODERASI , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari
anggaran pemerintah daerah. Mardiasmo (2002a) menyatakan bahwa wujud dari
penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara
ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Pada
konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk
menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga
aparat memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Dan
selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan
estimasi terbaik bagi organisasi.
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh dari (1) kejelasan sasaran anggaran
terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah (2) komitmen organisasi terhadap
kejelasan sasaran anggaran sebagaimana halnya dengan senjangan anggaran instansi
pemerintah daerah. Senjangan anggaran diukur dengan uji validitas, uji reliabilitas dan uji
asumsi klasik. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi moderasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap senjangan anggaran instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Sleman. Ini berarti bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka semakin rendah
senjangan anggaran dan sebaliknya, semakin rendah kejelasan sasaran anggaran maka
senjangan anggaran akan semakin tinggi. Dan ditemukan juga, bahwa komitmen organisasi
tidak signifikan memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan
anggaran instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
Kata Kunci: kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, senjangan anggaran,
pemerintah daerah

05312266 * ELLY MARLIA MINDARTI
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM DAN
PERGURUAN TINGGI UMUM TENTANG KODE ETIK IKATAN AKUNTANSI INDONESIA
(IAI) , Dosen : MAHMUDI, SE, M.SI, AK.
Abstraksi : Seiring dengan meningkatnya kompetisi dan perubahan global, profesi
akuntan pada saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan ynag semkin berat.
Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya semua elemen masyarakat akuntansi dituntut
untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi tentang kode
etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) antara  mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi
Islam dan mahasiswa akuntansi perguruan tinggi umum. Pengumpulan data dilakukan
dengan mengumpulkan data primer berupa penyebaran kuesioner. Sampel penelitian ini
berjumlah 210 orang mahasiswa akuntansi. Metode pengujian yang digunakan untuk
menjawab pertanyaan penelitian adalah Independent Sampel T Test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi perguruan
tinggi Islam dan Mahasiswa akuntansi perguruan tinggi umum. Oleh karena itu, hasil
penelitian mendukung hipotesis bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi
perguruan tinggi Islam dan mahasiswa akuntansi perguruan tinggi umum.
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05312008 * BAYU WIDIYATMOJO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERATAAN LABA PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (2003-2007) , Dosen :
MARFUAH, DRA., M.SI., AK.
Abstraksi : Perataan Laba (Income Smoothing) adalah cara yang digunakan manajemen
untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan
baik secara artificial (melalui metode akuntansi) maupun secara riil (melalui transaksi).
Tindakan perataan laba dianggap sebagai tindakan yang umum dilakukan oleh manajemen
untuk mencapai maksud -maksud tertentu. Namun demikian praktik ini telah dikritik oleh
banyak pihak karena dapat menyebabkan disclosure dalam laporan keuangan menjadi tidak
memada i. Akibat selanjutnya, laporan keuangan tidak lagi mencerminkan keadaan
sebenarnya mengenai hal-hal yang terjadi di perusahaan yang seharusnya perlu diketahui
oleh pemakai laporan keuangan.
Penelitian ini dibuat untuk menguji faktor -faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba
yaitu ukuran perusahaan, net profit margin, operating profit margin, debt to Equity ratio dan
return on asset. Pemisahan antara perusahaan yang melakukan perataan laba dan yang
tidak melakukan dengan menggunakan Index Eckel terhadap laba operasi untuk perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sample penelitian berjumlah 45
perusahaan dengan sub sampel sebanyak 225 laporan keuangan. Pengamatan dilakukan
selama lima tahun, yaitu 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi praktik perataan laba terangkum dalam bentuk
hipotesis null. Analisis statistik yang digunakan terdiri dari (1) Pengujian univariate, untuk
mengetahui siginifikan tidaknya perbedaan antara perusahaan perata dan bukan perata,
dalam hal ini menggunakan t -Test jika data berdistribusi normal dan Mann-Whitney Test
jika data tidak berdistribusi normal, (2) Pengujian multivariate, dengan menggunakan
logistic regression untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perataan
laba.
Hasil perhitungan dengan Index Eckel menunjukkan bahwa sebanyak 34 perusahaan yang
melakukan praktik perataan laba. Sedangkan dari hasil analisis regresi logistic baik secara
serentak maupun terpisah terhadap kelima variable independen yang diduga berpengaruh
pada praktik perataan laba ternyata tidak terbukti berpengaruh. Dengan demikian dapat
ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ukuran perusahaan, net profit margin ,
operating profit margin, debt to equity ratio dan return on asset tidak berpengaruh pada
praktik perataan laba, Namun pada pengujian univariate pada variabel return on asset dapat
mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan praktik perataan laba.
Key words : Perataan Laba, Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin, Operating Profit Margin,
Debt to Equity Ratio, Return on Asset

07312438 * JUNIAR HENDRA P
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRINCING PADA
PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : MARFUAH,
DRA., M.SI., AK.
Abstraksi : Underpricing  merupakan  fenomena  umum yang  sering  terjadi  di  pasar
modal ketika  perusahaan  melakukan  IPO.  Penelitian  ini  mencoba  mengkaji  beberapa
faktor  antara  lain  Reputasi  Underwriter,  Kondisi  Pasar,  Skala  Atau  Ukuran Perusahaan,
Return On Asset, Porsentase Saham yang ditawarkan pada publik. Penelitian ini  mengambil
sampel  perusahaan-perusahaan IPO pada tahun 20042007 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dari hasil pengujian ini reputasi Underwriter, kondisi  pasar,   dan  ROA yang  dibuktikan
berpngaruh  signifikan  terhadap Underpricing.
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Keyword :  Reputasi  Underwriter,  Kondisi  pasar,  Skala atau ukuran perusahaan, Return
on Asset, porsentase Saham yang ditawarkan pada publik.

03312112 * NORMAN AL HAFID
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UII
YOGYAKARTA UNTUK MENGIKUTI PPAK , Dosen : MARFUAH, DRA., M.SI., AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi karir, motivasi
kualitas dan motivasi ekonomi secara parsial terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti
pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui pengaruh motivasi karir, motivasi kualitas dan motivasi ekonomi secara
bersama-sama terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi karir, motivasi kualitas dan
motivasi ekonomi sebagai variabel bebas, dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti
pendidikan profesi akuntansi sebagai variabel terikat. Alat uji yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda.
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan menunjukan adanya pengaruh yang signifikan. Hal
ini membuktikan bahwa, baik secara parsial maupun secara simultan, motivasi karir,
motivasi kualitas dan motivasi ekonomi mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti
pendidikan profesi akuntansi.
Kata kunci dalam penelitian ini adalah: Motivasi, Minat, Profesi Akuntan, dan Pendidikan
Profesi Akuntansi (PPAk).

04312338 * ARIYANSYAH
ANALISA PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN PAJAK PADA
KPP KOTA PANGKALPINANG , Dosen : MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara
Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah dilakukannya Pemeriksaan Pajak di lingkungan KPP
Kota Pangkalpinang. Pemeriksaan Pajak merupakan upaya untuk melakukan penegakan
hukum ( law enforcement ) dan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh KPP Kota
Pangkalpinang untuk meningkatkan Penerimaan Pajak.
Penerimaan Pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga proksi, yakni, rata –
rata jumlah penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal penerimaan pajak penghasilan
badan ( CIT ), rata – rata rasio Laba sebelum Pajak terhadap Penjualan ( EBT ) dan rata –
rata rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan ( CITS ). Masing – masing proksi
dibandingkan antara periode 2 tahun sebelum dengan 2 tahun sesudah pemeriksaan pajak,
1 tahun sebelum dengan 1 tahun sesudah pemeriksaan pajak dan periode sebelum dengan
sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak.
Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan  One Sample Kosmogorov Smirnov Test
menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal, sehingga untuk uji beda selanjutnya
menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test.
Hasil Uji Beda dengan menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test untuk ke semua proksi
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Penerimaan Pajak sebelum
dan sesudah dilakukannya Pemeriksaan Pajak di lingkungan KPP Kota Pangkalpinang.
Kata Kunci : Penerimaan Pajak, Pemeriksaan Pajak
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05312214 * DYAH PALUPI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN , Dosen : MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang
mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan  perusahaan Bursa
Efek  Indonesia  ke  BAPEPAM.  Faktor-faktor  yang  digunakan  dalam penelitian ini, yaitu
Solvabilitas (SOLV), Reputasi KAP, Profitabilitas (PROFIT), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan
Struktur kepemilikan (OWN).
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun 2005, 2006, dan 2007, yang
berturut-turut terdaftar di BEI. Jumlah data penelitian sebanyak 252 laporan  keuangan
perusahaan.  Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan adalah purposive sampling.
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi logistik.
Berdasarkan hasil  analisis  regresi,  tampak bahwa besarnya  probabilitas kesalahan untuk
variabel  Solvabilitas (SOLV) sebesar 0,746, variabel  Reputasi KAP  (KAP) sebesar  0,011,
variabel  Profitabilitas  (PROFIT)  sebesar  0,546, variabel  Ukuran  Perusahaan  (SIZE)
sebesar  0,000,  dan  variabel  Struktur Kepemilikan (OWN)  sebesar  0,071.  Dari  semua
variabel  hanya  tiga variabel  yang berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  ketepatan
waktu  penyampaian  laporan keuangan  ke  publik,  yaitu  faktor  Reputasi  KAP  (KAP),
Ukuran  perusahaan (SIZE)  dan  Struktur  Kepemilikan  (OWN).  Karena  masing-masing
variabel tersebut memiliki nilai p-value lebih kecil dari alpha (a) 10%, sehingga hipotesis
alternatif (Ha) diterima.

05312454 * WIDYA FEBRIANTY
ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen :
MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Dalam penelitian ini judul yang diambil adalah Analisis Kinerja Keuangan
Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Tujuan penelitian dengan judul tersebut adalah untuk mengetahui perbedaan
tingkat kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.
Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang
terdiri dari Current Ratio, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, dan
Price Earning Ratio dalam jangka waktu dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah merger
dan akuisisi. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 30 perusahaan pengambilalih
(melakukan merger dan akuisisi).
Dari hasil analisis diketahui bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan pada rasio
keuangan secara menyeluruh antara dua tahun sebelum dengan dua tahun sesudah merger
dan akuisis. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa tidak
terdapat perbedaan tingkat kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah
merger dan akuisisi yang diproksikan dengan rasio keuangan pada perusahaan
pengambilalih.
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04312206 * MUTIARA AMANA NASTITI
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH(STUDI KASUS DI
KABUPATEN KENDAL) , Dosen : MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pemerintahan pusat yang
sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini hendak
mengukur besaran pengaruh variabel independen yang terdiri dari PDRB per kapita, jumlah
wajib pajak, jumlah luas lahan, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB dan
dampaknya terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Kendal.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hanya variabel PDRB per kapita yang
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB sedangkan variabel jumlah wajib
pajak, luas lahan, dan jumlah penduduk berpengaruh secara tidak signifikan terhadap
penerimaan PBB. Akan tetapi, meskipun tidak berpengaruh secara signifikan semua variabel
mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Sedangkan rata-rata Kontribusi PBB
terhadap penerimaan daerah Kabupaten Kendal cukup memprihatinkan karena sangat
rendah yaitu sebesar 1,92%.
Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB perlu dilaksanakan sebagai
salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber dana
yang memadai, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat terlaksana dan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat.
Kata Kunci: PBB, PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, jumlah luas lahan, dan jumlah
penduduk.

01312324 * PRIMANDARU S. DANISWORO
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, RETURN ON ASSET DAN CAPITAL ADEQUACY
RATIO TERHADAP RETURN YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM , Dosen :
MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh EVA, ROA dan CAR
masing-masing terhadap return yang diterima oleh pemegang saham perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui tolok ukur mana
yang mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap return yang diterima oleh
pemegang saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005 – 2007. Pemilihan sampel dilakukan dengan
metode purposive sampling, sehingga diperoleh data sampel sebanyak 21 perusahaan.
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi, yaitu mengambil
data sekunder di Bursa Efek Indonesia yang berhubungan dengan Economic Value Added,
Return on Assets dan Capital Adequacy Ratio melalui laporan keuangan tahunan, sedangkan
Return saham diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia UII. Teknik Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F dan Uji t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif Economic
Value Added (EVA) terhadap return saham. Sedangkan variabel Return on Assets dan
Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Dari
hasil pengujian secara serentak menunjukkan bahwa variabel Economic Value Added, Return
on Assets dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham,
dengan besarnya kontribusi sebesar 10% dan sisanya sebesar 90%, return saham dapat
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
Kata kunci: Economic Value Added, Return on Assets, Capital Adequacy Ratio, return saham
perusahaan perbankan
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05312098 * ELFRIDA
PENGARUH FAKTOR KECOCOKAN TEKNOLOGI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN , Dosen : MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kecocokan
teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan di Yogyakarta.
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 120, yang merupakan nasabah pengguna teknologi
informasi pengguna ATM,Mobile Banking,SMS Banking,Internet banking dari Bank BCA, BNI
dan Bank Mandiri. Data diolah dengan menggunakan SPSS for Windows Release 16.00.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menguji pengaruh faktor kecocokan teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi
terhadap kinerja perusahaan. Alat statistik yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier
Berganda .
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif antara kecocokan
teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan Kata kunci:
teknologi informasi, faktor kecocokan teknologi, pemanfaatan teknologi
informasi, kinerja perusahaan

05312267 * DEDDY TRIARTO
PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN MENINGKAT DAN MENURUN TERHADAP HARGA
SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengumuman dividen yang
meningkat dan menurun berpengaruh terhadap harga saham dan apakah terdapat
perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return 21 hari sebelum pengumuman
dengan 21 hari sesudah pengumuman pada perusahaan dividen meningkat ataupun
menurun Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 64 saham perusahaan yang terdiri
dari 36 perusahaan yang menaikkan dividen dan 28 perusahaan yang menurunkan dividen.
Periode pengamatan pada penelitian ini adalah
tahun 2005-2007. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari tanggal
pengumuman dividen, harga saham perusahaan, Indeks Harga Saham Gabungan.Untuk
mengukur pengumuman dividen dan perbedaan rata-rata abnormal return terhadap harga
saham digunakan uji Regresi linear sederhana dan paired sample T-test.
Hasil menunjukkan bahwa pengumuman dividen yang meningkat dan menurun, terbukti
bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pada pengumuman dividen meningkat dan
menurun terhadap harga saham. Sedangkan perbedaan rata-rata abnormal return sebelum
dan sesudah pengumuman, terbukti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata
abnormal return pada pengumuman dividen yang meningkat dan tidak terdapat perbedaan
yang signifikan rata-rata abnormal return pada pengumuman dividen menurun.

05312245 * BARA ARDI WIBOWO
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL , Dosen : MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Perkapita terhadap Pengalokasian
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Anggaran Belanja Modal” yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan
Pendapatan Perkapita terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
Penelitian ini mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang berada di Jawa Tengah.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Dari empat hipotesis yang
diajukan pada penelitian ini hanya terdapat satu hipotesis yang memiliki hubungan yang
positif dan signifikan, hipotesis tersebut menunjukkan variabel independen memiliki
pengaruh yang positif terhadap variabel dependen secara signifikan, variabel tersebut yaitu
Dana Alokasi Umum. Dua hipotesis lagi memiliki hubungan yang positif dan tetapi tidak
signifikan antara variabel independen dan variabel dependennya. Varibel tersebut adalah
Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Sedangkan satu hipotesis memiliki
hubungan yang negatif dan tidak signifikan yaitu Pertumbuhan Ekonomi.
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
Pendapatan Perkapita, Dan Belanja Moda/Belanja Pembangunan.

01312024 * NICO SETIYADI
PENGARUH PERUBAHAN LABA AKUNTANSI TERHADAP PERUBAHAN SAHAM PADA
BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Untuk mengetahui pengaruh perubahan laba akuntansi terhadap perubahan
harga saham di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi
tentang informasi keuangan pada perusahaan Go Publik di Indonesia. Membantu perusahaan
atau Manager Keuangan pada khususnya dalam membuat kebijakan mengenai pemenuhan
kebutuhan dana. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
kepada investor tentang peluang untuk melakukan investasi kepada suatu perusahaan. Alat
analisis data menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara
perubahan laba akuntansi berpengaruh dan pengaruhnya erat (sedang cenderung rendah)
dengan perubahan harga saham.Hipotesis yang menyatakan perubahan laba akuntansi
berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham berhasil didukung. Kesimpulan dalam
penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara perubahan laba akuntansi terhadap
perubahan harga saham.
Kata kunci: Laba akuntansi, harga saham

05312443 * ALMIRA ESA RAHMA
PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK MENGENAI PERPAJAKAN
TERHADAP PERILAKU PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM (STUDI PADA WP
ORANG PRIBADI KOTA MTR , Dosen : MUQODIM, DRS., MBA, AK
Abstraksi : Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.Berdasarkan
wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada salah
seorang karyawan Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Mataram bahwa pelaksanaan
self assessment system bagi Wajib Pajak Pribadi di Kota Mataram  ini cenderung rendah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan
Self assessment system, dan untuk mengetahui faktor tingkat pengetahuan Wajib Pajak
mengenai perpajakan dan berbagai peraturannya terhadap perilaku  pelaksanaan Self
assessment system Wajib Pajak. Desain atau rancangan penelitian ini bersifat kuantitatif
ekspos fakto. Dalam dalam  penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang
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terdaftar di KPP Mataram Barat  yang memiliki usaha dan sudah mememiliki NPWP. Metode
analisis yang digunakan adalah analisis data statistik deskriptif dan analisis regresi
sederhana.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa perilaku responden dalam fungsi menghitung di Kota
Mataram sudah baik dan tidak menyimpang dari norma dan tujuan dari self assessment
system. Perilaku responden dalam fungsi menghitung
sebagian besar responden meghitung sendiri pajak terutang, membuat catatan
keuangan/penghasilan setiap tahun. Perilaku responden dalam fungsi membayar di Kota
Mataram sudah baik dan tidak menyimpang dari norma dan tujuan dari self assessment
system. Perilaku responden dalam fungsi membayar sebagian besar responden mengisi
sendiri Surat Setoran Pajak (SSP), membayar pajak penghasilan kurang dari tanggal 15,
membayar sendiri pajak penghasilan. Perilaku responden dalam fungsi melapor di Kota
Mataram sudah baik dan tidak menyimpang dari norma dan tujuan dari self assessment
system. Perilaku responden dalam fungsi melapor sebagian besar melaporkan pajak
terutang sebelum tanggal 20, melaporkan pajak terutang anda tepat waktu, dan melaporkan
sendiri pajak penghasilannya. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dan
berbagai peraturannya (X) terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku
Perilaku Pelaksanaan Self assessment system Wajib Pajak (Y).

04312260 * HERU SUPRAYOGI
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINDAKAN PERATAAN
LABA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : NENI
MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : -

00312079 * IFA FATMAWATI
ANALISIS PENGARUH INVESTASI, LIQUIDITAS, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN
PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN
PAYOUT RATIO PADA PE , Dosen : NENI MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, Liquiditas, Profitabilitas,
Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen Payout Ratio
pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2003-2006. Penelitian ini menganalisis pengaruh
investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan
terhadap Dividen Payout Ratio. Alat analisis dalam penelitian ini adalah Regresi Linier
Berganda metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). Liquiditas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). Profitabilitas
berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan antara terhadap Dividen Payout Ratio (DPR).
Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan antara terhadap
Dividen Payout Ratio (DPR). Ukuran perusahaan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan
antara terhadap Dividen Payout Ratio (DPR).
Kata Kunci : Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran
Perusahaan, dan Dividen Payout Ratio (DPR).
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04312362 * SUSI SUSIYANI
HUBUNGAN CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2001-2007 : PENGUJIAN SECARA
SIMULTAN , Dosen : NENI MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Dalam penelitian ini yang berjudul “Hubungan Coorprate Governance Dan
Pengungkapan Informasi Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun
2001-2007 : Pengujian Secara Simultan”. Pokok permasalahannya adalah untuk menguji
apakah terdapat hubungan antara indeks corporate governance terhadap indeks
pengungkapan perusahaan yang
masuk peringkat 10 besar corporate governance perception index (CGPI). Variabel dalam
penelitian ini adalah corporate governance perception index, indeks pengungkapan, regulasi,
kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dewan komisaris, komite audit dan ukuran
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam peringkat
10 besar corporate governance perception index (CGPI) mulai dari tahun 2001-2007.
Penelitian ini menggunakan korelasi sederhana untuk menunjukkan korelasi antara variabel
dependen, independen, dan variabel kontrol. Menggunakan pengujian hausman untuk
mengetahui apakah terdapat atau tidak masalah simultanitas. Untuk menguji penelitian ini
menggunakan metode two stage least square (2SLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa indeks corporate
governance memiliki hubungan positif terhadap indeks pengungkapan. Penelitian ini
mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Khomsiyah (2003) yang
berhasil menunjukkan hubungan yang positif antara indeks corporate governance terhadap
indeks pengungkapan.

04312152 * PUTRA GALIH PRADITYA
MANAJEMEN LABA DI SEKITAR PENAWARAN SAHAM PERDANA (IPO) PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) , Dosen : NENI
MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penawaran saham perdana perusahaan merupakan salah satu cara
perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Salah satu syarat bagi
perusahaan yang ingin go public adalah dengan mengeluarkan laporan keuangan. Dengan
laporan keuangan yang baik dapat digunakan untuk menarik investor dan berimbas dengan
naiknya harga saham perusahaan. Untuk menarik investor merupakan salah satu sebab
untuk melakukan penyimpangan dana Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah
terdapat perbedaan laba sebelum go public, pada saat go public, dan setelah go public yang
dilakukan oleh pihak perusahaan Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahaan
manufaktur pada penawaran saham perdana dari tahun 2001-2006 dengan menggunakan
laporan keuangan sebanyak 6 tahun Penlitian ini terdiri dari 14 perusahaan manufaktur
Penelitian ini menggunakan uji t test dan regresi dengan signifikansi 5%. Berdasarkan uji
statistik tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan melakukan manajeman laba terutama
sebelum dan sesudah IPO, selain itu penelitian ini juga meneliti adakah pengaruhnya
manajemen laba dengan kinerja operasi dan size perusahaan
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05312302 * MEIRINA FITRIANI
PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP
AUDIT JUDGMENT , Dosen : NENI MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan untuk memperoleh bukti empiris
tentang pengaruh gender, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap audit
judgment yang diambil oleh auditor. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) dengan responden yaitu auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan sampel secara
nyaman (convenience sampling).Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan
kuesioner yang disebarkan pada auditor melalui KAP berjumlah 30 eksemplar yang
selanjutnya dijadikan sebagai sumber data penelitian.
Analisis data mengunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa gender dan tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap
audit judgment, tapi kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit
judgment.
Kata Kunci : gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, audit judgment

04312167 * ADIAN IRIANTO
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL , Dosen : NENI MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Dewasa ini bisnis tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba yangsebesar-
besarnya dengan pengorbanan sekesil mungkin. Akan tetapi juga dituntut untuk
memperhatikan lingkungan sosialnya, yang sekarang ini dikenal dengan istilah
pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu
pengaruh karakteristik perusahaan (yang diwakilkan dengan variabel ukuran perusahaan
(size), ukuran dewan komisaris, leverage, profitabilitas, profile dan likuiditas)
terhadap pengungkapan pertanggungjwaban sosial perusahaan. Dengan objek penelitian
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia yang melaporkan laporan
tahunannya (annual report) secara berturut-turut pada periode 2005-2007, dan diperoleh
perusahaan sampel sebanyak 29 perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukan bukti empiris (1) karakteristik perusahaan yang diwakili oleh
ukuran perusahaan (size), ukuran dewan komisaris, leverage, profitabilitas, profile dan
likuiditas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan
pertanggungjawaban sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan manufaktur. (2)
Variabel profile mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan
pertanggungjawaban sosial perusahaan. Sedangkan variabel independen lainnya seperti
ukuran (size) perusahaan, ukuran dewan komisaris, leverage, profitabilitas dan likuiditas
tidak secara signifikan mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial
perusahaan pada laporan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI.

05312332 * DYAH ERMA PURWANINGSIH
PERSEPSI AUDITOR DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS AUDIT ,
Dosen : NENI MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK
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Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Persepsi Auditor dan Mahasiswa Akuntansi terhadap
Kualitas Audit”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akunta n Publik Daerah Istimewa
Yogyakarta dan mahasiswa akuntansi semester akhir perguruan tinggi di Yogyakarta. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui perbedaan persepsi antara auditor independen dalam
kapasitasnya sebagai praktisi akuntan publik dengan persepsi mahasiswa akuntansi
terhadap kualitas audit.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada auditor dan mahasiswa akuntansi di Yogyakarta dan data sekunder .
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang
mempunyai kriteria -kriteria tertentu.
Variabel penelitian adalah keahlian dan independensi auditor. Teknik analisis data yang
digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data dan uji hipotesis.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan
mahasiswa akuntansi dalam hal keahlian,dan independensi.

01312564 * AJI ARYANTO
RASIO KEUANGAN DAN PREDIKSI PERTUMBUHAN LABA: STUDI EMPIRIS PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ , Dosen : NENI MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : -

04312519 * WINDAWATI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM SETELAH IPO ,
Dosen : NOOR ENDAH CAHYAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
variabel reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, persentase penawaran saham, ROE,
umur perusahaan, dan jenis industri terhadap harga saham 1 hari setelah IPO, harga saham
15 hari setelah IPO, dan harga saham 30 hari setelah IPO.
Pengujian dilakukan terhadap 37 perusahaan yang go public pada tahun 2003-2007 di Bursa
Efek Jakarta. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan uji regresi berganda dengan
uji t dan uji F. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Sedangkan Uji F dilakukan untuk mengetahui
pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak terbukti berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan.

04312083 * LUTHFI ARSYAD PRAMONO
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI , Dosen : NOOR
ENDAH CAHYAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Peringkat obligasi merupakan skala resiko dari semua obligasi yang
diperdagangkan. Skala ini mengindikasikan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal
yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam membayar bunga dan pelunasan pokok
pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen (rasio-rasio
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keuangan) mempunyai pengaruh/kemampuan untuk memprediksi peringkat obligasi
perusahaan dalam kategori investment grade dan non-investment grade.
Penelitian ini menguji kembali penelitian yang dilakukan Chan & Jegadeesh (2004) yang
berjudul Market –Based Evaluation for Models to Predict Bond Rating tetapi dalam kerangka
industri pasar modal di Indonesia. Pengujian dilakukan dengan analisis diskriminan atas 79
sampel perusahaan yang terdaftar di BEI dan mengeluarkan obligasi yang diperingkat oleh
PT.PEFINDO.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio keuangan secara umum mampu dijadikan
sebagai alat untuk memprediksi peringkat obligasi namun hanya beberapa rasio dari
keseluruhan rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu rasio BM dan SG
(rasio growth potential), rasio CFLTL (rasio cash flow to debt ratio) serta rasio OIS (rasio
profitabilitas) yang secara signifikan berpengaruh untuk memprediksi peringkat obligasi.
Kata kunci: investment grade, obligasi, non-investment grade, peringkat obligasi, rasio
keuangan

01312271 * RATNASARI
PENGARUH SRUKTUR MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2003-2007 ,
Dosen : NOOR ENDAH CAHYAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini membahas tentang pengaruh struktur modal khususnya utang
terhadap profitabilitas perusahaan dengan periode penelitian tahun 2003-2007. Utang
merupakan sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak luar yang akan
digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang diharapkan akan meningkatkan
profitabilitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang dapat diperoleh dari
Indonesia Capital Market Directory (ICMD) maupun dari publikasi masing-masing
perusahaan yang bisa diperoleh di Pojok BEJ UII Yogyakarta.
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur
dengan menggunakan ROE. Variabel independen yang digunakan adalah struktur modal
yang diproxy dengan tiga macam rasio (Rasio Total Utang per Total Aktiva, Rasio Utang
Jangka Panjang per Total Aktiva, dan Rasio Utang Jangka Pendek per Total Aktiva). Metode
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel control juga digunakan
dalam penelitian ini. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan
pertumbuhan penjualan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan Struktur Modal (yang diproxy Total utang per Total
Aktiva) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROE), Struktur Modal
(yang diproxy Utang Jangka Panjang per Total Aktiva) berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Profitabilitas (ROE), dan Struktur Modal (diproxy Utang Jangka Pendek per Total
Aktiva) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROE).

99312230 * FERI ANDY NURDHIN
ANALISA KUALITAS PELAYANAN FRONT OFFICE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN
NASABAH PADA KANTOR PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG
TEMANGGUNG , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Usaha Jasa Loundry Kiloan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
Yogyakarta”. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh Modal, Harga, Jam
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Kerja dan promosi (dummy variabel) Terhadap Pendapatan Pengusaha Jasa Loundry Kiloan
di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Regresi semiloglinier berganda, dengan model data Sekunder yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R2
(koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu Multikolinearitas, Heteroskedastisitas
dan Autokorelasi.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa modal, harga, jam kerja dan promosi mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Pengusaha Jasa Loundry Kiloan di
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Untuk pengujian terhadap uji asumsi
klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Sehingga kepada peneliti lain yang sejenis diharapkan dapat melengkapi baik dengan
menambah variabel atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang
lebih baik.

05312461 * RIFKY WIJAYA
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MAHASISWA
PADA BUSINESS TO CONSUMER (B2C) SISTEM E-COMMERCE , Dosen : PRAPTI
ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti
jaminan struktural, persepsi reputasi, kemaanfaatan, kemudahan penggunaan, keterbukaan
saluran komunikasi, kecepatan tanggapan dari saluran komunikasi, dan kualitas informasi
mempengaruhi kepercayaan mahasiswa pada sistem e-commerce. Digunakannya
mahasiswa dalam penelitian ini karena mahasiswa dianggap memiliki keinovatifan dalam
menggunakan teknologi selain itu mahasiswa juga sebagai salah satu target pasar bagi
sistem e-commerce. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik convenience
sampling dan institusi yang masuk dalam penelitian ini adalah FE UII, AMIKOM, dan UPN.
Dari 300 kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden dan melalui
message via situs jejaring sosial www.friendster.com dan www.facebook.com dengan
bantuan website penyedia jasa pengisian kuesioner www.my3q.com hanya 274 kuesioner
yang kembali dan hanya 246 kuesioner yang dapat dianalisa.
Dengan menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa jaminan
struktural, kemudahan penggunaan, kecepatan tanggapan dari saluran komunikasi, dan
kualitas informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan pada sistem e-
commerce. Faktor persepsi reputasi, kemaanfaatan, dan keterbukaan saluran komunikasi
tidak terbukti berpengaruh terhadap kepercayaan pada sistem e-commerce tetapi penelitian
ini membuktikan bahwa seluruh variabel independent dalam penelitian ini berpengaruh
secara bersamaan terhadap kepercayaan pada sistem e-commerce.
Keywords: jaminan struktural, persepsi reputasi, kemaanfaatan, kemudahan penggunaan,
keterbukaan saluran komunikasi, kecepatan tanggapan dari saluran komunikasi, kualitas
informasi, e-commerce, dan kepercayaan

05312004 * AJENG RAHAYU C.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN LAYANAN
PEMBAYARAN ON-LINE MELALUI MOBILE BANKING DI SURABAYA , Dosen : PRAPTI
ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
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Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
penggunaan layanan pembayaran on-line melalui mobile Banking di Surabaya” yang
bertujuan untuk untuk membuktikan apakah variabel personalisasi, kredibilitas
sumber, kemampuan aksesan, keinovatifan teknologi, kepercayaan, kualitas argumen akan
mempengaruhi pengguna layanan pembayaran on-line melalui mobile banking.mobile
banking.
Penelitian ini mengambil sampel para pengguna jasa PT. Telkom dan nasabah pengguna
mobile banking pada bank-bank yang pernah mengaplikasikan mobile banking untuk
pembayaran rekening telepon di Surabaya. Sampel responden
diambil dengan menggunakan sampel acak sederahana (simple random sampling), dari
seluruh kuisioner yang tersebar diperolehlah sejumlah 162 kuisioner yang dapat diolah.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 7.0 dan SPSS 16.0
Dari enam hipotesis yang diujikan pada penelitian ini satu diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang
tidak mempengaruhi penggunaan layanan pembayaran on-line (service user ) melalui
mobile banking. Variabel-variabel tersebut adalah technological innovativeness (keinovatifan
teknologi).

04312149 * ANDHIKA GALIH PRADIPTA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING PADA
PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BEJ TAHUN 2003-2007 , Dosen :
PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, ROA, financial leverage,
persentase penawaran saham, skala perusahaan, ROE dan jenis industri terhadap
Underpricing. Pengujian dilakukan terhadap 32 perusahaan yang go public pada tahun 2003-
2007 di BEJ dengan criteria : (1) Perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2003 –
2007, (2) Harga saham perusahaan tersebut mengalami underprice, (3) Data saham
perdana dan harga penutupan saham hari pertama tersedia.
Kata Kunci: underpricing, reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, ROA,
financial leverage, persentase penawaran saham, skala perusahaan, ROE dan jenis industry.

04312128 * NOVI WAHYU SENO AJI
ANALISIS PENGARUH DANA LOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU KALIMANTAN ,
Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PAD
dan DAU terhadap belanja daerah. Sampel yang digunakan adalah relisasi anggaran dan
belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Kalimantan.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa PAD dan DAU baik secara terpisah maupun serentak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap belanja daerah. Jika dilihat lebih
mendalam, tingkat ketergantungan belanja daerah lebih dominan terhadap DAU daripada
PAD.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah
(BD).
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05312482 * YOGI WIRAUTAMA
ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN
PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH INVESTOR ASING PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI BEJ , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini menganalisa kinerja keuangan terhadap kepemilikan saham
oleh investor asing pada perusahaan manfaktur di Bursa Efek Jakarta. Sample yang
digunakan adalah perusahaan manufaktur yang mempunyai kepemilikan saham asing dari
tahun 2005-2007 dan telah menerbitkan laporan keuangan selama periode pengamatan.
Dengan metode purposive sampling diperoleh 30 perusahaan yang diteliti. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program
SPSS.
Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Perubahan Proporsi
Kepemilikan Saham Asing, sedangkan variabel independennya adalah Perubahan return on
equity (ROE), Perubahan net profit margin (NPM ),Perubahan price earning ratio (PER),
Perubahan earning per share (EPS), Perubahan price to book value(PBV), Perubahan current
ratio(CR), Perubahan total asset turn over(TATO). Hasil Penelitian ini adalah Dari ketujuh
rasio keuangan tersebut disimpulkan bahwa Return On Equity, Price to Book Value dan
Current Ratio merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi proporsi
kepemilikan saham asing di Bursa Efek Jakarta. Pengaruh dari ketujuah variabel independen
perubahan (ROE, NPM, PER, EPS, PBV, CR, dan TATO) Terhadap variabel dependen
perubahan Proporsi Kepemilikan Saham Asing sebesar 30,9%.
Kata kunci : Return On Equity, Net Profit Margin , Price Earning Ratio, Earning Per Share,
Price to Book Value, Current Ratio, Total Asset Turn Over dan Kepemilikan Saham Asing.

04312178 * MUHAMMAD RADHIAN F
ANALISIS POTENSI, EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR KABUPATEN
SLEMAN , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Otonomi daerah memdorong setiap daerah untuk menggali potensi
daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak sektor yang
kemudian digali potensinya, salah satunya sektor pajak dan retribusi daerah. Pajak parkir
satu diantara pajak yang dibebankan kepada masyarakat umtuk peningkatan PAD. Pada
prakteknya hasil pajak parkir tidak sesuai dengan realisasinya. Secara garis besar,
penelitian ini bertujuan mengetahui potensi sebenarnya pajak parkir di kabupaten Sleman.
Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan pajak parkir di kabupaten
Sleman serta mengukur tingkat efesiensi dan efektivitas praktik pemungutan pajak parkir
yang dilakukan badan pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah (BPKKD) kabupaten
Sleman selama ini.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemungutan pajak parkir di kabupaten Sleman
selama ini masih dibawah potensi sebenarnya. Praktik pemungutan yang dilakukan oleh
BPKKD di kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efesien dan efektiv.
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05312280 * TAMARA AYU UTAMI
HUBUNGAN KEBIJAKAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PUBLIK DI BURSA EFEK
INDONESIA THN 02-07) , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh siklus
konversi kas, periode pengumpulan piutang, periode konversi persediaan, dan periode
penundanaan pembayaran utang terhadap profitabilitas. Penelitian dilakukan terhadap
perusahaan yang go publc di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2002-2007.
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria pengambilan
sampel: perusahaan manufaktur, terdaftar di BEI selama periode 2002-2007, dan laporan
keuangan selama periode 2002-2007 dapat diakses. Jumlah perusahaan sampel yang
memenuhi kriteria sebanyak 91 perusahaan. Alat analisis data yang digunakan untuk
menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa: (1) periode pengumpulan piutang
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, (2) periode konversi persediaan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, (3) periode penangguhan
pembayaran utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan (4) siklus
konversi kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Siklus konversi kas,
periode pengumpulan piutang, periode konversi persediaan dan penangguhan pembayaran
utang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Koefisien determinasi
adjusted R²adj = 0,181 atau 18,1%; hal ini memiliki implikasi bahwa tinggi rendah
profitabiltias perusahaan (ROA), 18,1% ditentukan atau dipengaruhi oleh pengaruh periode
konversi kas, periode pengumpulan piutang, periode konversi persediaan dan periode
penangguhan pembayaran utang.
Sedangkan sisanya yaitu 81,9% ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak dilibatkan
dalam penelitian ini
Kata kunci: purposive sampling, siklus konversi kas, periode pengumpulan piutang, periode
konversi persediaan, periode penundaan pembayaran utang.

05312043 * RECKY HENDAYANA
PENGARUH EVA DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN YANG DITERIMA
OLEH PEMEGANG SAHAM , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Economic Value Added dan Arus Kas Operasi
terhadap Return yang diterima oleh pemegang saham (Studi pada perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” yang bertujuan Untuk membuktikan
apakah EVA mempunyai pengaruh positif terhadap return yang diterima oleh pemegang
saham dan Untuk membuktikan apakah arus kas operasi mempunyai pengaruh positif
terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Sampel yang digunakan adalah
perusahaan pertambangan yang aktif di perdagangan Bursa Efek Indonesia dari tahun 2003-
2007.
Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana untuk melihat besar kontribusi masing-
masing variabel bebas dalam mempengaruhi return pemegang saham. Adapun hipotesis
penelitian ini adalah Economic Value Added dan Arus Kas Operasi mempunyai pengaruh
positif terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Berdasarkan hasil uji t
disimpulkan bahwa variabel Arus Kas Operasi berpengaruh positif terhadap return yang
diterima oleh pemegang saham. Sedangkan Variabel Economic value Added tidak terbukti
berpengaruh positif terhadap return yang diterima oleh pemegang saham.
Kata kunci : Economic Value Added, Arus Kas Operasi, Return.
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05312023 * M. GUNAWAN GAMAL
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL DAN
INDEPENDENSI TERHADAP SIKAP ETIS AUDITOR(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK DI YOGYA) , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional (EQ),
kecerdasan spiritual (SQ), Independensi dan Lama Pengalaman Kerja terhadap sikap etis
auditor. Penelitian ini dilakukan terhadap 20 auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan
Publik di Yogyakarta. Pengukuran variabel independen yaitu EQ menggunakan instrumen
kuisioner yang diadopsi dari Bulo (2002), untuk instrument SQ mengadopsi dari kuisioner
Khavari (2000), untuk instrumen Independensi  mengadopsi dari kuisioner Trisnaningsih
(2007), sedangkan untuk pembagian lama pengalaman kerja menjadi lima kelompok
mengadopsi dari penelitian Widjaja (2006). Adapun untuk variabel dependen yaitu sikap etis
sepenuhnya mengadopsi dari penelitian Tikollah (2006). Alat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi berganda, uji f digunakkan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen terhadap sikap etis auditor secara simultan dan  uji t digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel independen secara terpisah terhadap sikap etis auditor.
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa dari keempat variabel yang digunakan,
variabel EQ,SQ dan Lama Pengalaman Kerja   mempunyai pengaruh tidak signifikan dan
positif terhadap sikap etis auditor. Sedangkan Variabel Independensi berpengaruh signifikan
dan positif. Dari  pengujian yang dilakukan juga diperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,518
yang menunjukkan bahwa keempat variabel independen tersebut mampu menjelaskan
variasi perubahan sikap etis sebesar 51,8%.
Keyword: EQ, SQ, Independensi, Lama pengalaman kerja, sikap etis.

05312384 * IMAMATUL MINANI
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA
DAN NILAI PERUSAHAAN (PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG
TERDAFTAR DI BEI) , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian berjudul PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KUALITAS LABA DAN NILAI PERUSAHAAN (PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE
YANG TERDAFTAR DI BEI). Penalitian ini dilakukan untuk mengetahui: apakah kualitas laba
berpengaruh terhadap nilai perusahaan; apakah mekanisme corporate governance (komite
audit, ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independent, kepemilikan manajerial
dan kepemilikan institusional)
berpengaruh terhadap kualitas laba dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan; dan
apakah mekanisme corporate governance (komite audit, ukuran dewan komisaris, komposisi
komisaris independent, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) secara
bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laba dan juga berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada semua perusahaan Food and Beverage yang
terdaftar di BEI periode 2003-2007. Dengan menggunakan analisis regresi, maka
kesimpulan yang diperoleh adalah: pertama, kualitas laba berpengaruh negative signifikan
terhadap nilai perusahaan; kedua, keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap
kualitas laba namun berpengaruh negative terhadap nilai
perusahaan; ketiga, komposisi dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap
kualitas laba dan juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan; keempat, ukuran
dewan komisaris berpengaruh signifikan negative terhadap kualitas laba dan berpengaruh
signifikan positif terhadap nilai perusahaan; kelima, kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh terhadap kualitas laba dan juga nilai perusahaan; keenam, kepemilikan
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institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dan juga nilai perusahaan; ketujuh,
mekanisme corporate governance secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif
terhadap kualitas laba dan juga nilai perusahaan.
Kata kunci : mekanisme Corporata Governance, kualitas laba, nilai perusahaan

05312424 * KARTIKA RATNA SARI
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI,
DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Penelitian dengan judul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance
Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia ini bertujuan
untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan
komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan dan
leverage (CAR) terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2007.
Data penelitian diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory 2002-2003, laporan
keuangan publikasi bank konvensional dengan periode antara 2001 sampai dengan 2007
yang dapat dilihat dari direktori perbankan Indonesia tahun 2002-2008, dan dari situs
masing-masing perusahaan. Obyek penelitian diambilk dengan metode purposive sampling,
dengan menggunakan metode tersebut diperoleh 126 obyek dari 21 perusahaan perbankan
dengan periode pengamatan 6 tahun. Manajemen laba sebagai variabel dependen dalam
penelitian ini diproksikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model akrual khusus
Beaver dan Engel (1996). Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah
dengan menggunakan metode analisis regresi berganda.
Dari hasil pengujian, terbukti bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan
komposisi dewan komisaris berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba, dan
secara berama-sama mekanisme corporate governance berpengaruh dalam mengurangi
praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia.
Keywords: mekanisme corporate governance, manajemen laba.

05312330 * NOVITA SUSILAWATI
PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KEPUTUSAN KEUANGAN DAN NILAI
PERUSAHAAN (SURVEY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI PT. BURSA EFEK
INDONESIA) , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : Manajer perusahaan sebagai agen yang telah d itunjuk oleh pemegang saham
bertugas untuk membuat tiga keputusan utama, yaitu keputusan pendanaan, keputusan
investasi dan kebijakan dividen. Keputusan tersebut saling berhubungan dan akan
menghasilkan nilai.
Teori keagenan menyatakan bahwa dalam praktik akan terjadi konflik antara manajer
dengan pemegang saham yang sering disebut dengan konflik keagenan (agency conflict).
Konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan dapat diminimalisir dengan cara
meningkatk an kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap
keputusan keuangan dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan empat model
persamaan regresi. Model pertama digunakan untuk mengetahui pengaruh struktur
kepemilikan terhadap keputusan pendanaan. Model kedua digunakan untuk mengetahui
pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan investasi. Model ketiga digunakan untuk
mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen dan model keempat
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digunakan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan keputusan keuangan
terhadap nilai perusahaan.
Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel dari
objek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu .
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pooling data dan two stage least
squares (2 SLS) adalah metode analisis yang digunakan.
Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel
independen mempunyai pengaruh yang sinifikan. Secara par sial: 1) Kepemilikan manajerial
dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap keputusan pendanaan, 2) Struktur
kepemilikan (kepemilikan manaje rial, kepemilikan institusional, shareholder dispersion),
keputusan pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap investasi, 3) Struktur
kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, shareholder dispersion)
tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 4) Kepemilikan institusional, keputusan
pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap market value of equity
(MVE) dan 5) Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,
shareholder dispersion), keputusan pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap
closing price (CP).

99312201 * CITRA ISTIWANINGSIH
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN TERKOMPUTERISASI
STUDI KASUS BINTANG SWALAYAN YOGYAKARTA , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI,
DRA., M.SI, AK
Abstraksi : -

05312361 * MELATI DIAH UNTARI
PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL ARUS KAS METODE LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS DAN DEVIDEN MASA DEPAN , Dosen :
PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI, AK
Abstraksi : 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 (independent
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 Indonesia selama periode 2005-2007, dan
diperoleh 36 perusahaan sebagai prediksi arus kas dan 22 perusahaan sebagai prediksi
deviden.
Hasil analisis menunjukkan model komponen arus kas metode langsung lebih akurat
dibandingkan model dengan komponen arus kas metode tidak langsung dalam memprediksi
arus kas masa depan. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa kedua prediktor tersebut adalah
signifikan pada level 5% sebagai variabel prediktor. Dan 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 MAPE yang nilainya cukup signifikan
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pada level 5%. Sedangkan model komponen arus kas metode langsung tidak lebih akurat
dibandingkan model dengan komponen arus kas metode tidak langsung dalam memprediksi
deviden masa depan. Hal ini ditunjukkan bahwa kedua prediktor tersebut adalah signifikan
pada level 5% sebagai variabel prediktor. Namun melalui nilai koefisien determinasi
ditunjukkan bahwa preditor dengan metode tidak langsung memberikan pengaruh yang
lebih besar dibandingkan dengan prediktor metode langsung. Begitu juga dengan standar
error pada model dengan metode tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan model
langsung. Demikian juga ditunjukkan dengan perbandingan secara statistik nilai MAPE antar
metode langsung dan tidak langsung tidak terbukti secara signifikan.

07312081 * DESY MILKA ARISANTI
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PERILAKU NASABAH TERHADAP PENERIMAAN
INTERNET BANKING , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI., AK
Abstraksi : -

05312102 * ARFIANTO RIZKY RAMADHAN
PENGARUH SHARE VALUE,SOCIAL BOND,OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR
CONTROL,COMMUNICATION TERHADAP KEPERCAYAAN PENGGUNAN INTERNET
BANKING DI BONTANG , Dosen : PRAPTI ANTARWIYATI, DRA., M.SI., AK
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Share Value, Social Bond, Opportunistic
Behavior Control, Communication Terhadap Kepercayaan Pengguna internet Banking” yang
bertujuan untuk untuk menguji faktor-faktor apa saja yang menentukan para nasabah bank
dalam memberikan kepercayaannya dalam penggunaan internet banking. Penelitian ini
menggunakan sumber penelitian terdahulu dan menambahkan satu variabel social bond.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang telah menggunakan internet
banking. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh
kuisioner yang tersebar sejumlah 150 dapat kembali dan diolah sebanyak 130 sampel.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program Partial Least Square (PLS) dan SPSS
versi 16.0.Penelitian ini menguji empat hipotesis, dari empat hipotesis yang diujikan pada
penelitian ini, terdapat dua variable yang terbukti yaitu share value dan opportunistic
behavior control, dan dua variable yang tidak terbukti yaitu communication dan social bond.
Kata Kunci: Share Value, Social Bond, Opportunistic Behavior Control, Communication,
Kepercayaan Pengguna internet Banking

04312187 * DIMAS PUTRA HERMAWAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM SISTEM PEMBAYARAN SECARA ONLINE OLEH PENGGUNA INTERNET DI
YOGYAKARTA , Dosen : PRIMANITA SETYONO, DRA., MBA, AK
Abstraksi : Bersama dengan peningkatan eksponen dalam transaksi bisnis secara online,
system pembayaran secara online telah bertambah popularitasnya karena para vendor dan
kreditur menyadari pentingnya perkembangan ini sebagai sebuah fondasi untuk memajukan
infrastruktur informasi mereka dan untuk mencapai “hemat kertas” efisiensi operasi.
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Bagaimanapun, dalam kaitannya di dalam perbedaan karakteristik-karakteristik antar
konsumen dan system web, faktor-faktor kedua sisi, yaitu perspektif dan teknologi dapat
menyebabkan sebuah tingkat yang signifikan dari variasi dalam penerimaan konsumen pada
metode-metode pembayaran secara online.
Penelitian ini mengambil sampel para pengguna internet yang kota Yogyakarta. Sampel
responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh kuisioner
yang berjumlah 100 responden. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS
12.00.
Dalam survey lapangan yang mengujikan dampak dari serangkaian kemungkinan faktor-
faktor pengambilan keputusan termasuk resiko yang dirasakan, keuntungan yang dirasakan,
fitur-fitur system vendor, dan karakteristik konsumen pada keinginan untuk menggunakan
sebuah system pembayaran secara online oleh konsumen.
Kata kunci : Implementasi e-commerce, sistem pembayaran elektronik, adopsi teknologi
informasi, penggunaan kartu kredit di internet, pembayaran tagihan secara online.

05312369 * ADITYA RAHADIAN
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PRA DAN PASCA IMPLEMENTASI
SISTEM ERP PADA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK. , Dosen : PRIMANITA
SETYONO, DRA., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian yang dilakukan didalam skripsi ini merupakan penelitian yang
menggambarkan perubahan kinerja perusahaan sebelum maupun sesudah implementasi
system ERP. Adapun dalam studi kasus ini perusahaan yang dijadikan objek penelitian
adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode pengamatan dilakukan antara tahun 1997

 2007, dimana masa implementasi system ERP di perusahaan ini dilakukan pada tahun
2002.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan kinerja
perusahaan antara sebelum dan setelah implementasi ERP. Hasil penelitian menyimpilkan
bahwa tidak terjadi perbedaan kinerja yang signifikan antara sebelum dan sesudah
implementasi system ERP jika dilihat dari Economic Value Added dijabarkan dari t-hitung
sebesar 0.14 tidak lebih besar dari t-tabel 2.78 atau tidak lebih kecil dari -2.78 maka ha
ditolak yang berarti tidak terjadi perbedaan kinerja secara signifikan antara sebelum dan
sesudah implementasi ERP dan terdapat perbedaan ROA yang signifikan yaitu t-hitung
sebesar 2.8221 ternyata lebih besar dari t-tabel 2.77644 yang menandakan Ha diterima.
Inventory Turnover yaitu t-hitung sebesar 0.64388 tidak lebih besar dari t-tabel 2.77644
atau tidak lebih kecil dari -2.77644 maka Ha ditolak yang berarti tidak terjadi perbedaan
kinerja secara signifikan antara sebelum dan sesudah implementasi ERP.

04312431 * NUR AL A'LAA SANI
ANALISIS PENGARUH EPS, DER, DPR DAN MVA TERHAPAT HARGA SAHAM PADA
PERUSAHAAN YANH TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007 ,
Dosen : PRIMANITA SETYONO, DRA., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari Earning Per
Share (EPS), Return On Equity (ROE), Dividen Payout Ratio (DPR), Debt To Equity Ratio
(DER), dan Market Value Added (MVA) terhadap harga saham pada perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan
masing – masing perusahaan dan bersumber dari Indonesian Capital Market Directory.



120 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan non bank yang listing di Bursa Efek
Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria
tersebut ada 36 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 36 sampel perusahaan 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 55.3% yang berarti bahwa harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh ke lima
variabel independen yang ada dalam penelitian sedangkan sisanya sebesar 44.7%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.
Apabila dilihat secara individu dari kelima variabel independen ada tiga variabel yaitu EPS ,
DPR dan MVA yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Sedangkan
variabel ROE dan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

03312272 * PRAMITHA YULIDA. I
PENERAPAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
PENGUKURAN KINERJA MANAJEMEN PADA PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA
(ASKRINDO) , Dosen : PRIMANITA SETYONO, DRA., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya Balanced
Scorecard sebagai  sistem pengukuran kinerja yang baru dan sistem manajemen strategis
pada PT.Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia). Setelah melakukan penelitian tersebut
diperoleh suatu hasil bahwa penerapan Balanced Scorecard sangat membantu perusahaan
terutama dalam pengukuran kinerja non finansial yang selama ini belum mempunyai
patokan khusus.
Hasil penelitian dari 4 perspektif yaitu : (1) Perspektif keuangan, Likuiditas Perusahaan
berdasarkan Current Ratio mengalami kenaikan tahun 2006 sebesar Rp. 814,74% dan tahun
sebelumnya 2005 sebesar 792,84%, lalu Solvabilitas P erusahaan berdasarkan ROA pada
tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 8,47% dibanding tahun sebelumnya 2005 sebesar
7,71%,  Rentabilitas Perusahaan berdasarkan  ROE  pada tahun 2005 sebesar 10,32% naik
menjadi
sebesar 11,48% pada tahun 2006, Debt Ratio pada tahun 2005 sebesar 25,31% dan pada
tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 26,25%. (2) Perspektif pelanggan, tingkat
perolehan nasabah baru pada tahun 2005 tercatat jumlah debitur  sebanyak 104.817 dan
pada tahun 2006 sebanyak 191.890 debitur ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar
83,07%. (3)  Perspektif proses bisnis internal perusahaan disarankan agar menggunakan
MCE (Manufacturing Cycle Effectiveness)  yaitu perbandingan antara processing time dengan
throughput time  untuk menghitung waktu p roses bisnis.  (4) Perspektif  belajar dan
tumbuh PT.Askrindo membuat Sistem Disaster Recovery Plan (DRP) untuk menunjang divisi
informasi dan teknologi

05312374 * ASTRIAN MEITASARI
PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM ERP TERHADAP KEGUNAAN INFORMASI
AKUNTANSI , Dosen : PRIMANITA SETYONO, DRA., MBA, AK
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Abstraksi : Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan pilihan bagi
perusahaan-perusahaan dan secara radikal merubah cara bagaimana informasi akuntansi
diproses, dianalisa, diaudit, dan disebarkan Dalam penelitian ini, akan diuji pengaruh
implementasi sistem ERP terhadap kegunaan keputusan dari informasi akuntansi yang
dihasilkan. Pada kenyataannya dengan pemakaian sistem ERP dapat meningkatkan
relevancy informasi akuntansi dan menurunkan reliability informasi akuntansi untuk para
pengguna eksternal yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Setelah implementasi
sistem ERP, ditemukan bahwa secara bersama-sama akan menurunkan keterlambatan
pelaporan keuangan yang merupakan proksi dari relevance dan meningkatkan nilai dari
discretionary accruals yang merupakan proksi dari reliability. Hasil penelitian ini adalah
sistem ERP meningkatkan relevance informasi akuntansi dan menurunkan reliabilit) dari
informasi akuntansi yang dihasilkan.
Kata Kunci: Sistem ERP; discretionary accruals; implementasi; keterlambatan pelaporan
(reporting lag)

05312258 * ANGGAR KUSUMA WARDHANI
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN JOB RELEVANT INFORMATION
(JRI)TERHADAP INFORMASI ASIMETRIS (STUDI KASUS PADA CV.TELAGA MULYA
YOGYAKARTA) , Dosen : PRIMANITA SETYONO, DRA., MBA, AK
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Partisipasi Anggaran,
Job Relevant Information terhadap Informasi Asimetris ( Studi Kasus Pada CV.Telaga Mulya
Yogyakarta ). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan CV.Telaga Mulya
Yogyakarta. Metode sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan kriteria
karyawan yang terlibat dalam penyusunan anggaran perusahaan. Data penelitian ini berupa
kuisioner yang diberikan kepada pihak yang ikut serta dalam penyusunan partisipasi
anggaran perusahaan sejumlah 40 kuisioner yang disebar kepada manager tingkat atas,
manager tingkat menengah, kepala bagian dan staf-staf yang meliputi bagian Keuangan,
Produksi, Pemasaran , Pembelian , Personalia .Penelitian ini terdiri dari variabel dependen
yaitu Informasi asimetris dan variabel independent yaitu partisipasi anggaran dan job
relevant information. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
regresi berganda dengan uji parsial ( uji t ) , uji simultan dan uji asumsi klasik.Hasil
penelitian ini adalah yaitu secara parsial terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap
informasi asimetris pengaruhnya negative, terdapat pengaruh job relevant information
terhadap informasi asimetris pengaruhnya negative, dan secara simultan terdapat pengaruh
partisipasi anggaran dan job relevant information terhadap informasi asimetris.

03312216 * MUHAMMAD ZAKKIY FARDANI
ANALISIS COMPUTER SELF EFFICACY MAHASISWA AKUNTANSI DALAM
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : -
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07312426 * FAJAR ILHAM SASMITRA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP KEMUNGKINAN PENERIMA
OPINI AUDIT GOING CONCERN , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : In this study, we attempt empirically to investigate the relationship between
audit quality, financial condition, previous audit report, sales growth anddebt default on
going concern audit opinion would receive a going concern opinion. A samples of 52
manufacturing companies listed at Jakarta Stock Exchange from 2000-2005. Logistic
regression is used to examine hypothesis.
The result indicate previous audit report and deb default are significantly effect the going
concern audit opinion. On the other hand, audit quality, financial condition  and sales growth
does not have effect on going concern audit opinion.
Keywords: audit quality, financial condition, previous audit report, sales growth, debt
default, going concern audit opinion.

01312196 * FARIQ ABDILLAH FELANI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TEHADAP PERATAAN LABA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEJ , Dosen :
RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perataan laba perusahaan manufaktur dan
keuangan yang terdaftar di bursa efek Jakarta pada tahun 2004-2007, dengan variabel yang
diteliti adalah Besaran Perusahaan, Net Profit Margin (NPM), Operating Profit Ma rgin (OPM),
Kelompok Usaha sebagai variable independen, perataan laba diukur dengan indeks eckel
sebagai variabel dependen. Teknik penetuan sampel yang digunakan adalah mengambil dua
kelompok perusahaan yaitu manufaktur dan keuangan dengan perhitungan inde k eckel.
Penelitian ini menggunakan alat anaslisis statistik secara umum berupa ststistik deskriptif
dengan metode analisis data yang digunakan adalah univariat dan multivariat.
Penelitian ini menemukan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh
signifikan tehadap perataan laba. Terdapat praktik parataan laba yang dilakukan perusahaan
publik yang terdaftar di bursa efek jakarta, karena dari 52 perusahan manufaktur dan
keuangan yang diteliti terdapat 15 perusahaan yang melakukan praktik perataan laba.
Kata kunci : income smoothing indec

05312137 * RICO RAHENDRA PUTRA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH PENGADOPSIAN MOBILE
BANKING , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian  ini memberikan  penjelasan  untuk model  penerimaan  teknologi
secara luas  yang menggabungkan  teori  penyebaran  inovasi  untuk mengungkap  hal-hal
yang menjadi  pertimbangan  untuk menggunakan mobile  banking.  Penelitian  ini membuat
hubungan  faktor-faktor  seperti  persepsi manfaat,  persepsi  kemudahan penggunaan,
keinovasian personal, persepsi kenyamanan, keamanan dan privasi, norma-norma
subyektif,  persepsi  kontrol perilaku,  kemajuan  teknologi,  reputasi dan  keinginan  untuk
mengadopsi  mobile  banking.  Model  yang  telah  diajukan telah  diuji  secara  empiris
dengan menggunakan  data  yang  dikumpulkan melalui sebuah  survey  terhadap  calon
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pengguna  mobile  banking.  Data  empiris  dari analisis regresi menjelaskan bahwa Norma
Subjektif, Persepsi Kenyamanan serta Keamanan  dan  Kerahasiaan  berpengaruh  Positif
terhadap  keinginan  untuk mengadopsi mobile banking. Mayoritas yang mempunyai
hubungan positif adalah Norma  subyektif,  Persepsi manfaat,  dan  keinginan  untuk
mengadopsi  didukung oleh  data  empiris.  Penelitian  ini  menyimpulkan  beberapa
masukan-masukan penting untuk para praktisi.
Kata  kunci:    Mobile  Banking,  faktor-faktor  pengadopsian,  keinginan  untuk mengadopsi.

04312334 * TSANIYAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEN KAS DI BURSA EFEK
INDONESIA , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : -

05312149 * ACHMAD PERISTIWA MAHARDIKA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DEVIDEN PAYOUT
RATIO PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA,
Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
dividend payout ratio pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Variabel yang diteliti adalah variabel independen meliputi Investasi, Likuiditas,
Profitabilitas, Hutang, Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan dan variabel dependen yaitu
dividend payout ratio. Tujuan penelitian ini adalah mencari bukti empirik apakah Investasi,
Likuiditas, Profitabilitas, Hutang, Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh
terhadap dividend payout ratio. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non-
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan membagikan dividen selama
tahun 2002 sampai tahun 2007. Metode analisis yang digunakan adalah dengan model
regresi berganda. Dengan model ini dapat dilihat pengaruh semua faktor yaitu Investasi,
Likuiditas, Profitabilitas, Hutang, Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan baik secara simultan
maupun parsial terhadap dividend payout ratio. Hasil penelitian ini menunjukkan secara
simultan variabel-variabel independen yaitu Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Hutang,
Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
dividend payout ratio. Variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
dividend payout ratio. Sedangkan untuk variabel Investasi, Likuiditas, Hutang, Pertumbuhan
dan Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend
payout ratio.
Kata kunci : Dividen, Dividend payout ratio, investasi, likuiditas, profitabilitas, hutang,
pertumbuhan, ukuran perusahaan

04312367 * ACHMAD TIRTO SUDIRO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN MASYARAKAT
UNTUK MENERIMA PERBANKAN SYARIAH , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempemgaruhi Kenginan
Masyarakat untuk Menerima Perbankan Syariah” yang bertujuan untuk untuk menguji
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faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menerima
perbankan syariah sebagai alternatif lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan
beberapa sumber penelitian terdahulu baik yang berasal dari Indonesia serta menambahkan
sumber dari luar negeri sebagai dasar penelitian dan fokus pada variabel internal, yaitu
faktor ekonomi dan agama maupun variabel eksternal, yaitu faktor kualitas pelayanan,
faktor letak geografis dan faktor brand/merk untuk kemudian duji pengaruh dari masing-
masing variabel tersebut terhadap variabel dependent, yaitu keinginan untuk menerima.
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan rumus regresi berganda.
Penelitian ini mengambil sampel masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengambilan sampel didasarkan atas golongan pekerjaan masyarakat yang diambil empat
golongan, yaitu Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta serta UKM (Usaha Kecil
dan Menengah). Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari
seluruh kuisioner yang tersebar sejumlah 200, dapat kembali 157 dan diolah sebanyak 134
sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 dan
AMOS versi 16.0.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, empat diantaranya tidak terbukti.
Hipotesis yang terbukti tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa
keinginan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima perbankan syariah
sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan hanya dipengaruhi oleh faktor agama bukan
oleh faktor ekonomi, kualitas pelayanan, letak geografis maupun brand/merk.
Kata Kunci: Faktor Ekonomi, Faktor agama, Kualitas Pelayanan, Letak
Geografis,Brand/Merk, Keinginan untuk Menerima, Perbankan Syariah.

01312172 * KIKI NUGROHO SURYO H
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN MODAL
SENDIRI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Pertumbuhan perusahaan sering dipakai sebagai tolok ukur dalam menilai
perkembangan suatu perusahaan. Banyak cara atau alat untuk mengukur pertumbuhan
perusahaan tetapi alat ukur yang melibatkan keputusan investasi, keputusan pendanaan,
dan keputusan dividen adalah pertumbuhan modal sendiri.
Penelitian ini akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan modal
sendiri pada perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun
2005-2007 dengan sample penelitian yang memenuhi kriteria sebanyak 33 perusahaan.
Faktor yang hendak diteliti dan diduga mempengaruhi pertumbuhan modal sendiri adalah
return on assets (ROA),  debt to equity  ratio (DER), plowback ratio (PR), inventory turnover
(ITO), dan dividend payout ratio (DPR)
Dari hasil uji t   menunjukkan bahwa return on assets dan plowback ratio berpengaruh
secara parsial terhadap pertumbuhan modal sendiri, sedangkan debt to equity ratio,
inventory turnover, dan  dividen payout ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
modal sendiri. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel return on assets,
debt to equity ratio, plowback ratio, inventory turnover, dan  dividen payout ratio
berpengaruh terhadap pertumbuhan modal sendiri. Ditinjau dari besarnya R  square
menunjukkan adanya pengaruh sebesar 0,154 artinya variabel independen (ROA, DER, PR,
ITO, dan DPR) mampu mempengaruhi variabel dependen (pertumbuhan modal sendiri)
sebesar 15,4%, sedangkan sisanya sebesar 84,6% dipengaruhi faktor lain diluar model
analisis.
Berdasarkan uji koefisien beta, variabel bebas yang mempunyai pengaruh paling dominan
terhadapa pertumbuhan modal sendiri adalah plowback ratio.
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Kata kunci: pertumbuhan modal sendiri, return on assets, debt to equity ratio, plowback
ratio, inventory turnover, dividen payout ratio

05312042 * ADITH PRATAMA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRICE EARNING RATIO PADA
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen :
RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Investasi dalam bentuk saham, penilaian atas saham merupakan kegiatan
yang sangat penting. Salah satu metode penilaian saham tersebut adalah Price Earning
Ratio (PER). Metode ini mendasarkan diri atas rasio antara harga saham per lembar yang
berlaku di pasar modal terhadap tingkat keuntungan bersih yang tersedia bagi pemegang
saham. PER dapat diartikan sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap prospek
pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Price Earning Ratio atas saham maka
dapat diidentifikasikan saham mana yang sebaiknya dijual atau dibeli.
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai Price
Earning Ratio pada Perusahaan-perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor
tersebut antara lain : Return On Equity, Leverage, Earning Growth, Deviden Payout Ratio,
Sales, dan Size. Adapun Periode amatan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di BEI
sejak tahun 2004 sampai tahun 2007. Sampel dipilih dengan menggunakan metode
Purposive Sampling berdasarkan kriteria perusahaan yang melakukan pembayaran dividen
selama periode pengamatan dan yang memiliki kelengkapan laporan keuangan pada periode
penelitian. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
Uji statistik menunjukkan bahwa secara serentak faktor-faktor yang diteliti berpengaruh
terhadap nilai Price Earning Ratio saham-saham pada Bursa Efek Indonesia, dan mampu
menjelaskan sebesar 11,8 %.dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variable
penelitian. Analisis secara individual menunjukan hasil bahwa ROE, Earning Growth dan DPR
berpengaruh secara signifikan.
Keyword : Price Earning Ratio, Return On Equity, Leverage, Earning Growth, Deviden Payout
Ratio, Sales, Size

04312512 * ANDI DEBI NOPITA NOPIYANA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STOCK SPLIT DAN
PENGARUHNYA TERHADAP EARNING DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : RENI
YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham dan
frekuensi perdagangan saham terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split.
Penelitian ini menggunkan 28 sampel perusahaan go public yang melakukan stock split
antara tahun 2003-2006 yang tergabung dalam berbagai jenis industri dan 28 sampel
perusahaan yang tidak melakukan stock split untuk tahun yang sama yang ditentukan dari
berbagai sektor industri yang ditentukan berdasarkan kriteria judgment sampling yaitu
berada pada industri yang sama dan memiliki range asset yang sama atau hampir sama
dengan perusahaan yang melakukan stock split. Metode analisis data menggunakan analisis
regresi logistic untuk mengetahui apakah variabel independent (harga saham dan frekuensi
perdagangan saham) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent (stock split). Dan
menggunakan pengujian parametric paired t test guna menunjukkan peran tiap variabel
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independent secara individu terhadap variabel dependent. Kesimpulan yang diperoleh dari
penelitian ini menunjukkan bahwa harga saham mempunyai hubungan yang signifikan
dengan keputusan perusahaan untuk melakukan stock split dengan tingkat signifikansi
0.046 dan nilai beta 0.000196. frekuensi perdagangan saham tidak mempunyai hubungan
yang signifikan dengan keputusan perusahaan untuk melakukan stock split dengan tingkat
signifikansi 0.296 dan beta 0.000007. Terdapat perbedaan frekuensi perdagangan saham
yang signifikan antara periode sebelum stock split dan sesudah stock split. Earning
perusahaan yang diproksi dengan operating income setelah stock split tidak lebih tinggi dari
earning sebelum stock split.
Kata Kunci: Stock Split, Regresi logistic, Paired t test, Earning, Beta.

01312521 * TRIYONO
ANALISIS PROFITABILITAS,  ARUS KAS DAN KONSEP VALUE BASED TERHADAP
KEBIJAKAN DIVIDEN  PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2004-
2006 , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor – faktor yang diperkirakan
mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam membagikan pendapatan dividen
kepada investor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2004-2006.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen yang diproksikan oleh
dividend payout ratio, sedangkan variable independen antara lain profitabilitas yang
diproksikan oleh ROE, OIROI, dan RONA, Arus Kas yang diproksikan oleh CFO, CFROI,
CROE, dan CLDC, serta Konsep Value Based yang diproksikan oleh EVA. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen yang diteliti
mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya. Dalam
penelitian ini ada tiga hipotesis yang akan di uji. Untuk menguji hipotesis penelitian
digunakan metode analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil (OLS) yang
menggunakan bantuan program SPSS versi 13.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial (uji t) pada saat periode penelitian
menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen yang diajukan terdapat dua variabel
yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) yaitu
variabel arus kas yang hanya diproksikan melalui Cash Flow From Operating (CFO) dan
variabel konsep value based yang diproksikan oleh Economic Value Added (EVA). Sedangkan
untuk variabel profitabilitas yang diproksikan oleh ROE, OIROI, dan RONA, serta arus kas
yang diproksikan oleh CFROI, CROE, dan CLDC tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Kemudian secara simultan (uji F) pada saat periode
penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut (variabel independen) mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).

04312305 * DINDA AJI KUSUMA
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KAPITALISASI PASAR DI BURSA
EFEK INDONESIA , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu
sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan serta
perubahan posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung
pengambilan keputusan yang tepat. Model dalam menganalisis laporan keuangan adalah
dalam bentuk rasio – rasio keuangan.
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi
kapitalisasi pasar besar, sedang dan kecil. Sebagai variabel independen dalam penelitian ini
adalah rasio keuangan yang diwakili oleh ROI, ROE, NPM, PBV, PER dan DER. Sedangkan
variabel dependennya adalah kapitalisasi pasar.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Rasio ROE dapat digunakan untuk
memprediksi kapitalisasi pasar besar. (2) Rasio NPM dapat digunakan untuk memprediksi
kapitalisasi pasar sedang. (3) Rasio PER dan ROI dapat digunakan untuk memprediksi
kapitalisasi pasar kecil.
Kata kunci : Kapitalisasi pasar, ROI, ROE, NPM, PBV, PER dan DER

06312591 * ADE PUTRA
ANALISIS TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI SAHAM MELALUI RATIO
PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, HUTANG DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN , Dosen
: RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk memproduksi pengembalian investasi saham.
Dalam penelitian ini bagaimana profitabilitas, likuiditas, hutang, dan pertumbuhan
perusahaan dapat dijadikan instrumen dalam memprediksikan pengembalian investasi.
Investor mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan return dari investasinya. Investor
yang membeli saham pada perusahaan publik akan mendapatkan deviden atau capital gain
sebagai return. Penelitian ini fokus pada deviden sebagai return. Deviden sebagai variabel
dependen diwakili oleh deviden payout ratio sedangkan variabel independen sebagai berikut
: ratio profitabilitas yang digunakan adalah return on investment, ratio likuiditas yang
digunakan adalah current ratio, ratio hutang yang digunakan adalah debt to equity, dan
pertumbuhan perusahaan menggunakan total aktiva perusahaan.
Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Jakarta periode 2002-2006. Data diperoleh dari Indonesia Capital Market
Directory, metode analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji
hipotesis. Hasil penelitian dalam uji t likuiditas dan hutang yang tidak berpengaruh terhadap
deviden payout ratio, sedangkan uji F semua variabel independen secara keseluruhan
berpengaruh signifikan terhadap deviden payout ratio
Kata Kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Hutang dan Pertumbuhan Perusahaan

05312146 * GUSTI RIZA RAHMAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGADOPSIAN MOBILE BANKING ,
Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini memberikan penjelasan terhadap sebuah model penerimaan
teknologi secara luas yang menggabungkan teori penyebaran inovasi untuk mengungkap
hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan mobile banking. Penelitian ini
membuat hubungan faktor-faktor seperti persepsi manfaat, persepsi kemudahan
penggunaan, keinovasian personal, persepsi kenyamanan, keamanan dan privasi, norma-
norma subyektif, persepsi kontrol perilaku dan keinginan untuk mengadopsi mobile banking.
Model yang telah diajukan telah diuji secara empiris dengan menggunakan data yang
dikumpulkan melalui sebuah survey terhadap calon pengguna mobile banking. Data empiris
dari analisis regresi menjelaskan bahwa Persepai Manfaat dan Persepsi Kenyamanan
berpengaruh Positif terhadap keinginan untuk mengadopsi mobile banking.
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Mayoritas yang mempunyai hubungan positif adalah Norma subyektif, Persepsi manfaat, dan
keinginan untuk mengadopsi didukung oleh data empiris. Hasil-hasilnya juga menyatakan
bahwa Norma subyektif mempengaruhi persepsi manfaat yang kemudian mempengaruhi
keinginan untuk mengadopsi mobile banking. Penelitian ini menyimpulkan beberapa
masukan-masukan penting untuk para praktisi.
Kata-kata kunci: Mobile Banking, faktor-faktor pengadopsian, keinginan untuk mengadopsi

05312119 * SARAH ASWINA MEIRIZKA
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DI INDUSTRI
PERBANKAN DI INDONESIA , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Corporate Governance
terhadap manajemen laba di industri perbankan di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah
semua perusahaan perbankan go public di Indonesia tahun 2001-2006 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Data penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan bank yang
dipublikasikan untuk periode 2001-2006, dari Indonesian Capital Market Directory yang
dipublikasikan Bank Indonesia dari 2002-2007, dan juga dari masing-masing website
perusahaan sampel. Dari metode ini kita mengumpulkan 102 observasi dari 17 perusahaan
perbankan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, hasilnya menunjukkan bahwa
penerapan Corporate Governance, komposisi dan ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan
Direksi, keberadaan Komite Audit, ukuran perusahaan dan ukuran dewan direksi
mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan perbankan yang dideteksi menggunakan
model akrual. Hasilnya menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kelima variabel bebas
tersebut adalah sebesar 30.8% untuk meminimalkan praktek manajemen laba. Berdasarkan
hasil tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan Corporate Governance yang
dilakukan secara efektif mampu meningkatkan nilai perusahaan.

03312384 * DITIA YUANDI
PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA
SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG GO PUBLIC DI BEI TAHUN
2001-2007 , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh
faktor - faktor fundamental seperti return on assets (ROA), return on equity (ROE), dividend
payout ratio (DPR), debt to equity ratio (DER), book value (BV), required rate of return (r)
dan risiko sistematik (beta) terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan
yang go public di Bursa Efek Indonesia secara serentak atau secara parsial . Pemilihan
sampel dilakukan dengan non probability random sampling dengan metode purposive
sampling, sehingga diperoleh data sampel sebanyak 5 perusahaan selama tahun 200 1 -
2007. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi, yaitu
mengambil data sekunder di Bursa Efek Indonesia yang berhubungan dengan faktor
fundamental, risiko sistematik dan h arga saham. Teknik Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F dan Uji t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa
faktor fundamental dan risik o sistematis yang terdiri dari ROA, ROE, DPR, DER, BV, r dan
BETA secara bersama -sama dan signifikan mempengaruhi Harga saham sebesar 66,8% dan
sisanya sebesar 3 3,2% dipengaruhi oleh faktor -faktor lain yang tidak masuk dalam model
penelitian ini. Secara pa rsial saat periode penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA, dan
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DER berpengaruh positif signifikan terhadap Harga saham . Sedangkan untuk variabel ROE,
DPR, Book Value, Required rate of return dan BETA tidak terbukti berpengaruh signifikan
terhadap Harga saham.
Kata kunci: ROA, ROE, DPR, DER, BV, r, risiko sistematik, harga saham

05312085 * INDAH PRAMITASARI IRAWAN
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN ,
Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini menguji hubungan antara corporate governance dan corporate
performance. Penelitian tni menggunakan tiga regresi untuk rnenguji hipotesis bahwa
corporate governance dan corporate performance memiliki hubungan yangpositif Peringkat
di Corporate Governance Perception Index (CGPI) untuk rabun 2002 sampai 2005 oleh
Indonesian Institute for Corporate Governance digunakan untuk mengukur implementasi
corporate governance, Tobin's Q untuk mengukur kinerja pasar, Return On Equity (ROE)
untuk mengukur kinerja operasional, dan Rerum On Investment (ROI) untuk mengukur
kinerja investasi. Analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
hula Corporate Governance dengan Tobin's Q dan ROE. Namun tidak terdapat pengaruh
yang signifikan antara Index Corporate Governance dengan ROI. Ini berarti bahwa
implementasi corporate governance mempengaruhi kinerja pasar dan operasional, tapi
investasi tidak merespon terhadap pengimplementasian corporate governance.
Kata kunci : corporate governance, kinerja, Tobin's Q, Return On Equity (ROE), dan Return
On Investment (ROI).

05312159 * FAJAR ARDIANSYAH
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKPAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG TERDAPAT DI BEJ,
Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik perusahaan
terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility oleh perusahaan go publik di BEI.
Elemen-elemen pengungkapan Corporate Social Responsibility meliputi Kinerja ekonomi,
kinerja lingkungan ,dan kinerja sosial (Darwin,2004). Penelitian ini menggunakan empat
karakteristik perusahaan sebagai variabel independennya, Leverege, ukuran komisaris,
profile, dan kategori BUMN / Non BUMN. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan go
publik yang Listing di BEI tahun 2007-2008, dan sampel yang diambil sebanyak 73
perusahaan menggunakan random sampling .
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 Leverege berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility , sedangkan ukuran komisaris, profile dan kategori BUMN /
Non BUMN tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social
Responsibility.
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Leverege, ukuran komisaris, profile,dan
kategori BUMN / Non BUMN
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05312341 * SITI ANNIFAH
PENGARUH PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP
COST F EQUITY CAPITAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI , Dosen : RENI
YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini menganalisis dan menguji pengaruh luas pengungkapan
sukarela dan asimetri  informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan
keuangan tahunan (annual report) terhadap cost of equity capital perusahaan. Pertanyaan
yang mendasari hipotesis dalam penelitian ini adalah apakah semakin luasnya
pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan tahunan dapat menurunkan cost of equity
capital perusahaan serta apakah semakin besarnya asimetri informasi maka semakin tinggi
pula cost of equity capital. Sebanyak 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) tahun 2003-2007. Hasil pengujian empirik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara luas pengungkapan sukarela, asimetri informasi terhadap cost of
equity capital. Hal ini berarti bahwa semakin luas pengungkapan sukarela maka semakin
rendah cost of equity capital perusahaan, serta semakin besar asimetri informasi maka
semakin tinggi cost of equity capital perusahaan.    Key words : luas pengungkapan
sukarela, asimetri informasi, cost of equity capital.

01312166 * PUJI SUBAGIO
PENGARUH PROFITABILITAS, LAVERAGE, DAN DIVIDEND TERHADAP HARGA SAHAM
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA ,
Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Investasi pada pasar modal membutuhkan bahan pertimbangan berupa
informasi untuk membantu pengambilan ke putusan 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.
Kelima faktor yang diuji dalam penelitian ini tertuang dalam hipotesa yang diduga
mempengaruhi harga saham adalah Earning Per share, Return On Asset, Net Profit Margin,
Debt to Equity Ratio dan Dividend Pay-Out Ratio. Sampel terdiri dari 18 perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek J akarta selama 4 tahun dari 2004-2007.
Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 14.0 for Windows.
Metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda yang menggunakan harga
saham penutupan pada akhir tahun sebagai variabel dependen dan Earning Per share,
Return On Asset, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio dan Dividend Pay-Out Ratio sebagai
variabel independen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap harga saham
sebesar Hasil dari pengujian tersebut didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa secara
bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sedangkan secara parsial saat
periode penelitian menunjukkan bahwa variabel Earning Per share dan Return On
Asset,berpengaruh secara signifikan positif terhadap harga saham, sedangkan Net Profit
Margin, Debt to Equity Ratio dan Dividend Pay-Out Ratio tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap harga saham.



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 131

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

05312378 * FIFY ASTUTY SALEH
PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DALAM
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang telah
mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial suatu perusahaan manufaktur di
Indonesia. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang
lengkap dari masing-masing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI).
Faktor-faktor yang dipakai dalam penelitian ini antara lain size, leverage, ukuran dewan
komisaris, profile, profitabilitas. Pada penelitian ini diuji apakah factor-faktor yang dipilih
mempunyai pengaruh terhadap adanya pengungkapan pertanggungjawaban sosial suatu
perusahaan.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat 81 perusahaan yang melaporkan
keuangan secara lengkap termasuk pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya.
(2) Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap
faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
(3) Variabel size dan leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan
pertanggungjawaban sosial.
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, size, leverage, ukuran dewan komisaris, profile,
profitabilitas.

01312369 * DIANA SARTIKA
PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL ARUS KAS METODE LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS DAN DIVIDEN MASA DEPAN , Dosen :
RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : 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. Penelitian  ini  menggunakan  purposive  sampling  untuk  pengambilan
sampel pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2007, 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 Mean Absolute
Deviation  (MAD) yang nilainya cukup signifikan pada  level 5%. Sedangkan model
komponen arus kas metode  langsung  tidak  terdapat  perbedaan  keakuratan  dengan
metode  tidak langsung  untuk    memprediksi  Dividen  perusahaan  masa  depan.  Melalui
nilai koefisien determinasi ditunjukkan bahwa prediktor dengan metode langsung tidak
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memberikan  pengaruh  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  prediktor metode tidak
langsung.  Begitu  juga  dengan  standar  error  pada  model  dengan  metode langsung
lebih  besar  dibandingkan  dengan  metode  tidak  langsung.  Namun demikian,  jika  dilihat
dari mean ranking menunjukkan  bahwa  prediksi  deviden untuk  masa  yang  akan  datang
dengan  metode  arus  kas langsung  lebih  tepat dibandingkan  dengan  metode  tidak
langsung,  namun  perbedaan  tersebut  tidak mencapai nilai signifikan. Hasil  penelitian  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.
Kata Kunci  : Arus  kas metode  langsung  dan  tidak  langsung,  regresi  data panel, mean
absolute deviation

04312001 * PALGUNO JATU LAKSITA ADI
PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN, AUDITOR DAN MAHASISWA AKUNTANSI
TERHADAP EXPECTATION GAP (ISU KOMUNIKASI HASIL AUDIT DAN KASUS-KASUS
KHUSUS , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan persepsi di
antara ketiga kelompok responden, yaitu para pemakai laporan keuangan, auditor dan
mahasiswa akuntansi di kota Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Expectation Gap yang
meliputi isu komunikasi hasil audit dan kasus – kasus khusus. Penelitian ini merupakan
modifikasi dari beberapa penelitian tentang Expectation Gap yang telah dilakukan di
Indonesia.
Pada penelitian ini peneliti mengambil tiga sampel ; Pemakai Laporan Keuangan, Auditor,
dan Mahasiswa Akuntansi. Sedangkan variabel yang diambil adalah Isu Komunikasi Hasil
Audit dan Kasus-Kasus Khusus.
Kata Kunci : Expectation Gap, Isu Komunikasi Hasil Audit, Kasus – Kasus Khusus.

05312425 * AJENG HERJANTI
UJI TEORI KEAGENAN DALAM HUBUNGAN INTERDEPENDENSI ANTARA KEBIJAKAN
HUTANG DAN KEBJAKAN DEVIDEN , Dosen : RENI YENDRAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : -

02312075 * AGUNG WIJATMOKO
PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS,LABA
KOTOR,SIZE PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM ,
Dosen : RENI YENDRAWATI.,DRA.,MSI
Abstraksi : -
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04312287 * DENNI BHASTI FRESTIAWAN
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK PARKIR KOTA
YOGYAKARTA , Dosen : SIGIT HANDOYO, SE, M.BUS.
Abstraksi : Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek
Pajak Parkir sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kota
Yogyakarta, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Parkir sebenarnya di Kota
Yogyakarta. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Parkir
di Kota Yogyakarta serta mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan
Pajak Parkir yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta selama
ini.
Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Parkir di Kota Yogyakarta masih dibawah
potensi sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh KPPD Yogyakarta dari tahun
ke tahun semakin efisien, begitu juga dengan tingkat efektivitasnya dari tahun ke tahun
semakin efektif.

05312312 * RIZA FANANI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN BESARNYA NISBAH BAGI
HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DI
KABUPATEN SLEMAN , Dosen : SIGIT HANDOYO, SE, M.BUS.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentikasi faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah
pada BMT di Kabupaten Sleman
Penelitian ini mengambil sampel para pegawai aktif yang bekerja pada suatu BMT yang
tersebar di Kabupaten Sleman. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling
aksidental, dari seluruh kuisioner yang disebar sejumlah 40 dapat kembali dan diolah
sebanyak 40 sampel. Pengujian dilakukan menggunakan software SPSS.
Dari empat hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tiga hipotesis diantaranya terbukti
dalam mempengaruhi penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan
mudharabah antara lain prinsip syariah, pembiayaan, usaha. Dimana satu hipotesis tidak
berpengaruh dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan
mudharabah yaitu suku bunga bank konvensional.

04312527 * ADITYA PURWANINGSIH
PENGARUH EARNING, ARUS KAS OPERASI DAN FINANCIAL VALUE ADDED
TERHADAP RETURN PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PD PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YG  LISTING DI BEJ) , Dosen : SIGIT HANDOYO, SE, M.BUS.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Earnings,
Arus Kas Operasi, dan Financial Value Added dengan pengaruhnya terhadap return
pemegang saham pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya
dengan maksud mencoba menunculkan suatu kajian baru dalam mengukur kinerja
keuangan dengan menggunakan konsep value based yang mungkin belum banyak ditelaah.
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Konsep tersebut adalah pengukuran nilai tambah perusahaan dengan menggunakan
Financial Value Added (FVA).
Hasil uji signifikansi koefisien regresi menunjukkan secara parsial ada pengaruh Earnings.
Arus Kas Operasi, dan Financial Value Added terhadap Return Saham, tidak terbukti. Hasil
ini ditunjukan dengan nilai t masing-masing variabel Earnings.
Arus Kas Operasi, dan FVA sebesar 3,273; -0,275; -0,317 dengan tingkat signifikansi 0,002;
0,785; 0,753. Maka penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variable Earnings yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap Return Saham. Atau dengan kata lain, Arus Kas
Operasi dan FVA tidak berpengaruh secara positif terhadap return saham.
Keywords : Return Saham, Financial Value Added (FVA), Earnings, dan Arus Kas Operasi

02312020 * GAMAL SETIAWAN AJI SASONGKO
ANALISA USULAN PENGGANTIAN AKTIVA TETAP PADA PO. WIDODO PUTRO
MAGELANG , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : -

05312211 * APRILIASIHTA DATU PAMELA
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH(STUDI PADA BMT AMRATANI GROUP) ,
Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini berjudul ³Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah( Studi Pada BMT
Amratani Group).´ Secara umum membahas mengenai penerapan ED PSAK No. 107 tentang
Akuntansi Ijarah serta praktek akuntansi ijarah dan perlakuan akuntansi ijarah di BMT
Amratani Group dan PAPSI 2003 tentang Perlakuan Akuntansi Syariah.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek transaksi Ijarah di BMT Amratani Group
belum sesuai dengan ED PSAK 107 maupun PAPSI 2003. Dalam perlakuan akuntansinya
yang meliputi definisi dan klasifikasi, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan
pengungkapan masih perlu dilakukan perbaikan. Misalnya dalam pengklasifikasian ijarah,
BMT Amratani telah sesuai dengan PSAK, namun dalam penerapannya tidak seluruhnya
diterapkan.
Sedangkan dalam pengakuannya BMT Amratani Group menggunakan metode accrual basic.
Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK. Sedangkan penerapan kriteria pengukurannya telah
sesuai dengan PSAK. Dalam penyajiannya BMT Amratani Group telah menyajikan transaksi
yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah telah sesuai dengan PSAK. Sedangkan dalam
pengungkapannya masih sebagian saja, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK.
Diharapkan untuk masa yang akan datang BMT Amratani Group dapat memperbaikinya
sehingga dapat sesuai dengan PSAK.
Kata kunci : Akuntansi Ijarah, ED PSAK No. 107, PAPSI 2003, definisi, klasifikasi,
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
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05312046 * ERIN NUR WAHIDIYATI
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA BMT (BAITUL MAAL WAL
TAMWIL) (STUDI PADA BMT AS SALAM) , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Pada BMT
(Baitul Maal Wa Tamwil) (Studi pada BMT As Salmi)” Secara garis besar, membahas praktek
penerapan PSAK No.106 tentang akuntansi musyarakah, serta perlakuan, penyajian,
pengungkapan akuntansi musyarakah di BMT As Salmi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek transaksi musyarakah di BMT As Salmi
masih banyak diperlukan perbaikan pada beberapa hal. Pada perlakuan akuntansi
musyarakah yang dilakukan oleh BMT As Salmi belum sesuai terhadap syariat yang ada di
Indonesia. Karena proses yang terjadi dilapangan belum sepenuhnya sesuai terhadap yang
ada di akad musyarakah. Sedangkan pada penyajian pembiayaan musyarakah yang
berkaitan terhadap rekening-rekening yang terkait pada pembiayaan musyarakah belum
sesuai dengan PSAK No.106.
Dalam pengungkapan musyarakah dalam laporan keuangan, yang diungkapkan hanya
sebagian kecil saja, misal struktur kepengurusan, alamat kantor entitas syari’ah, nama
entitas syari’ah, sehingga hal tersebut belum sesuai dengan PSAK dan diharapkan untuk
masa yang akan datang, terdapat perbaikan pada penerapan musyarakah beserta perlakuan
akuntansinya.
Kata kunci : Musyarakah, PSAK No.106, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan

05312067 * ERI SULISTIYOWATI
EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DGN
PENDEKATAN ATTRIBUTE SAMPLING PD LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI PD
BMT AS-ISLAM YOGYA , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Evaluasi Pengendalian Intern terhadap Pembiayaan
Murabahah dengan Pendekatan Attribute   Sampling  pada Lembaga Keuangan Syariah”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem operasional dalam hubungannya dengan
pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern yang
diterapkan dalam hal pembiayaan murabahah. Penelitian ini dilakukan di BMT As-Salmi
Yogyakarta yang difokuskan pada pembiayaan  murabahah. Data diperoleh  dengan
mengadakan penelitian pendahuluan, wawancara, observasi,  dan literatur.  Pengujian
dalam penelitian ini menggunakan attribute sampling dengan metode fixed-sample-size.
Pada penelitian ini  menggunakan tiga unsur pengendalian intern, yaitu: informasi dan
komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Dokumen dan catatan akuntansi  yang
digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah  formulir  permohonan  pembiayaan, akad
murabahah,  surat pemeriksaan jaminan, slip penerikan, kwitansi, slip setoran, jurnal listing
dan buku besar. Populasi yang diteliti  sejumlah 150 untuk masing-masing dokumen,
taksiran persentase kesalahan dalam populasi 1%, desired upper precision limit (DUPL) 5%,
dan tingkat keandalan (R%)  95%,   maka   besarnya   sampel yang diambil adalah 100.
pengambilan sampel dilakukan dengan acak.
Dari   hasil   penelitian   secara   keseluruhan  dapat   dikatakan   pengendalian intern
pembiayaan  murabahah   di  BMT  As-Salmi   adalah   efektif   karena   dari   10 attribute
ditemukan 9  (sembilan)  attribute yang dilaksanakan secara efektif  dan 1 (satu) attribute
yang dilaksanakan secara tidak efektif.
Kata kunci: pengendalian intern, pembiayaan murabahah, Attribute sampling
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05312251 * RAHMA DAMAYANTI
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELUARAN KAS PADA PT.
GELAR GATRALARAS , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian   ini   berjudul   “Evaluasi   Pengendalian   Internal   terhadap
Pengeluaran Kas Pada PT. Gelar Gatralaras”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
prosedur operasional dalam hubungannya dengan pengeluaran kas dan  untuk  mengetahui
efektifitas pengendalian internal yang diterapkan dalam hal  pengeluaran  kas.  Penelitian
ini  dilakukan  di  PT.  Gelar  Gatralaras  yang difokuskan pada Pengeluaran kas. Data
diperoleh dengan mengadakan penelitian pendahuluan,  wawancara, observasi, dan
literatur. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan attribute sampling dengan metode
fixed-sample-size.
Pada penelitian ini menggunakan tiga unsur pengendalian intern, yaitu: informasi dan
komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Dokumen dan catatan  akuntansi
yang  digunakan dalam  pengeluaran  kas  adalah  voucher, tagihan, permohonan gaji/upah,
slip gaji, slip lembur, cek, bilyet GIRO, Rencana Anggaran Proyek, form pengajuan
kebutuhan material, form perbandingan harga supplier, form realisasi anggaran material,
form rencana anggaran pengeluaran, form rencana anggar ggaran  erection, form bukti
penerimaan  barang,  f    ledger,  laporan  keuangan. Dalam penelitian ini m   e kesalahan
dalam populasi 1%, desired upper pre   ngkat keandalan (R%) 95%, maka besarnya sampe
ngambilan sampel dilakukan dengan acak.
Dari hasil pen  pat dikatakan pengendalian internal pengeluaran  s adalah efektif karena dari
10 attribute yang dite  efektif.
Kata kunci: pengendalian internal  attribute sampling

05312398 * LANGGENG VEMBRIO
EVALUASI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PEMBERIAN KREDIT
DENGAN PENDEKATAN ATRIBUT SAMPLING (STUDI PADA PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK… , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : -

05312191 * RETNO KOESTIAH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Nisbah
Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah” yang bertujuan untuk menguji factor apa saja
yang mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah pada BMT
di Yogyakarta. Penelitian ini fokus terhadap variabel jangka waktu, margin laba yang
dikehendaki, suku bunga rata-rata bank konvensional dan biaya operasional yang bertujuan
untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan
musyarakah.
Penelitian ini mengambil sample pada BMT di Yogyakarta. Sample responden diambil dengan
menggunakan sampling aksidental didasarkan pada kemudahan (conveniens).
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Dari empat hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ada tiga hipotesis yang signifikan
mempengaruhi dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah yaitu
antara jangka waktu, margin laba yang dikehendaki, biaya operasional. Sedangkan satu
hipotesis yaitu suku bunga rata-rata bank konvensional tidak signifikan mempengaruhi
dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah.
Kata Kunci : jangka waktu, margin laba yang dikehendaki, suku bunga rata-rata bank
konvensional, dan biaya operasional

05312511 * ASITA ENDAH BUDIHARTATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN BESARAN MARGIN PADA
PRODUK MURABAH , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah faktor jangka waktu, jaminan
kredit, laba yang diinginkan, biaya operasi, suku bunga rata-rata perbankan konvensional
berpengaruh terhadap penetapan besaran margin pada produk murabahah, berdasarkan
pada data yang diperoleh dari penelitian terhadap 42 BMT di Yogyakarta. Setelah
menetapkan model konseptual yang menghubungkan jangka waktu, jaminan kredit, laba
yang diinginkan, biaya operasi, dan suku bunga rata-rata perbakan konvensional dalam
menetapkan margin pada produk murabahah, penemuan empiris menunjukkan bahwa level
tertinggi dari kelima faktor tersebut mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingginya
penetapan besaran margin pada produk murabahah.dari kelima faktor tersebut, faktor suku
bunga rata-rata perbankan konvensional menjadi faktor yang paling dominan dalam
mempengaruhi penetapan besaran margin pada produk murabahah.
Hasil yang didapat dari penelitian ini, dengan menggunakan program SPSS versi 13,0,
adalah bahwa faktor jangka waktu, jaminan kredit, laba yang diinginkan, biaya operasi, dan
suku bunga rata-rata perbankan konvensional berpengaruh terhadap penetapan besaran
margin pada produk murabahah.
Penelitian ini diakhiri dengan pembahasan implikasi dari hasil penelitian pada penetapan
besaran margin produk murabahah.
Key Words : Produk Murabahah, BMT, Penetapan Besaran Margin

05312534 * KIKY PUSPITASARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN BESARAN MARGIN PADA
PRODUK MURABAHAH , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : -

05312396 * MAHYA FIRDAUS
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN PROFIT MARGIN PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Profit
Margin pada Pembiayaan Murabahah” yang bertujuan untuk menguji factor apa saja yang
mempengaruhi penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah.
Penelitian ini fokus terhadap variabel biaya overhead, cost of loanable fund, inflasi, suku
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bunga Bank Indonesia dan resiko pembiayaan yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah.
Penelitian ini mengambil sample pada Perbankan Syariah di Yogyakarta. Sample responden
diambil dengan menggunakan sampling aksidental didasarkan pada kemudahan
(conveniens). Dari lima hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ada empat hipotesis yang
tidak signifikan mempengaruhi dalam penetapan profit margin pada
pembiayaan murabahah yaitu antara lain biaya overhead, cost of loanable fund, inflasi, dan
suku bunga Bank Indonesia. Sedangkan satu hipotesis yaitu resiko pembiayaan signifikan
mempengaruhi dalam penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah.
Kata Kunci : biaya overhead, cost of loanable fund, inflasi, suku bunga Bank Indonesia,
resiko pembiayaan dan profit margin.

05312503 * RIZKI AMELIA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN DANA PROYEK DALAM
INVESTASI MUDHARABAH , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian  ini  berjudul  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyaluran
Dana Proyek Dalam Investasi Mudharabah” yang bertujun untuk menguji faktor apa saja
yang mempengaruhi  penyaluran  dana  proyek  dalam  investasi mudharabah  di BMT.
Penelitian  ini  fokus  terhadap variabel  tingkat  risiko proyek, arus  kas proyek, prospek
proyek  yang  dibiayai,  suku  bunga  bank  Indonesia,  jangka  waktu  kontrak yang
bertujuan  untuk  mengetahui  pengruhnya  terhadap  penyaluran  dana  proyek dalam
investasi mudharabah.
Penelitian ini mengambil sample pada BMT di Yogyakarta. Sample responden diambil
dengan  menggunakan  sampling aksidental  didasarkan  pada  kemudahan (conveniens).
Dari lima hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ada satu hipotesis yang tidak  signifikan
mempengaruhi  dalam  penyaluran  dana  proyek  dalam  investasi mudharabah  yaitu  suku
bunga  bank  Indonesia.  Sedangkan  empat  hipotesis  yaitu tingkat  risiko  proyek,  arus
kas  proyek,  prospek  proyek  yang  dibiayai,  dan  jangka waktu  kontrak  signifikan
mempengaruhi  dalam  penyaluran  dana  dalam  proyek investasi mudharabah.
Kata Kunci  :  tingkat  risiko proyek, arus  kas proyek, prospek proyek  yang dibiayai, suku
bunga  Bank  Indonesia,  jangka  waktu  kontrak,  dan  penyaluran  dana  dalam proyek
investasi mudharabah.

05312505 * SERI NURWANI NENGSIH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN DANA PROYEK DALAM
INVESTASI MUDHARABAH , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian  ini  berjudul  ”Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyaluran
Dana Proyek dalam  Investasi Mudharabah, variabel  yang digunakan yaitu:  tingkat
kesehatan proyek, jaminan atas proyek, biaya pemantauan proyek, suku bunga rata-rata
perbankan konvensional dan usia proyek yang dibiayai. Dan  tujuan penelitian ini  untuk
mengetahui  pengaruh  varibel  tersebut  terhadap  penyaluran  dana  proyek dalam
investasi mudharabah dan variabel mana yang paling memberikan pengaruh lebih besar
terhadap penyaluran dana proyek dalam investasi mudharabah. Sampel dalam penelitian
ini  dilakukan  pada BMT  yang  ada  di  Yogyakarta, diambil  menggunakan  sampling
aksidental  yang didasarkan  pada  kemudahan (konviniens)  dan  ketepatan  waktu.  Untuk
melakukan  pengujian  hipotesis  pertama,
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hingga  hipotesis  ke  lima  digunakan  Analisis  Regresi  Linier  Berganda.  Pengujian
dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel  terhadap penyaluran dana proyek
dalam investasi mudharabah pada BMT di Yogyakarta
Dari  kelima  hipotesis  tersebut  yang  diajukan ada  empat  hipotesis  yang signifikan
mempengaruhi penyaluran dana proyek dalam investasi mudharabah yaitu antara  lain:
tingkat  kesehatan  proyek,  jaminan  atas  proyek,  biaya  pemantauan proyek,  dan  usia
proyek  yang  dibiayai.  Sedangkan  satu hipotesis  yaitu  suku  bunga rata-rata  perbankan
konvensional  tidak  signifikan mempangaruhi  penyaluran  dana proyek dalam investasi
mudharabah.

05312406 * RIRI NUR HIDAYAT
PENERAPAN ATTRIBUTE SAMPLING UNTUK MENGEVALUASI SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PADA PEMBERIAN KREDIT KUPEDES (GOLBERTAP) , Dosen : SUGENG
INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Penerapan Attribute Sampling Untuk Mengevaluasi
Pengendalian Intern Pada Pemberian Kredit KUPEDES (Golbertap) (Studi di BRI Unit Boton
Cabang BRI Magelang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem operasional
dalam hubungannya dengan Pemberian Kredit KUPEDES (Golbertap) dan untuk mengetahui
efektifitas pengendalian intern yang diterapkan dengan menggunakan attribute sapling
dalam hal Pemberian Kredit KUPEDES (Golbertap). Penelitian ini dilakukan di BRI Unit Boton
Cabang BRI Magelang yang difokuskan pada Pemberian Kredit KUPEDES (Golbertap). Data
diperoleh dengan mengadakan penelitian pendahuluan, wawancara, observasi, dan literatur.
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan attribute sampling dengan metode fixed-
sample-size.
Pada penelitian ini menggunakan tiga unsur pengendalian intern, yaitu: informasi dan
komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Dokumen dan catatan akuntansi yang
digunakan dalam Pemberian Kredit KUPEDES (Golbertap) adalah Formulir permohonan
kredit, Formulir CSR, Buku register md 35 dan 35 b, serta Surat Perjanjian Hutang. Populasi
yang diteliti sejumlah 150 untuk masing-masing dokumen, taksiran persentase kesalahan
dalam populasi 1%, desired upper precision limit (DUPL) 5%, dan tingkat keandalan (R%)
95%, maka besarnya sampel yang diambil adalah 100. pengambilan sampel dilakukan
dengan acak.
Dari hasil penelitian secara keseluruhan dapat dikatakan pengendalian intern Pemberian
Kredit KUPEDES (Golbertap) di BRI unti Boton Caban BRI Magelang adalah efektif karena
dari 10 attribute tidak ditemukan penyimpangan.
Kata kunci: Attribute sampling, pengendalian intern, pemberian kredit kupedes (golbertap).

04312308 * DESY SURYANINGRUM
PENETAPAN HARGA POKOK PESANAN MEUBEL (STUDI KASUS CV.PUTRA ISMOYO
BARU DELANGGU) , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi klasifikasi biaya produksi,
perhitungan dan penyajian harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan meubel
dan ukir CV. Putra Ismoyo Baru Delanggu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh CV. Putra
Ismoyo Baru Delanggu dan untuk mengetahui apakah pengklasifikasian biaya sesuai dengan
metode harga pokok pesanan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penelitian ini
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menggunakan perhitungan harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan
sebagai dasar dalam analisis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan harga
pokok produksi yang dilakukan oleh CV. Putra Ismoyo Baru belum sesuai dengan metode
harga pokok pesanan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum baik dalam penggunaan
kartu harga pokok, klasifikasi biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi maupun
dalam penyajian laporan harga pokok produksi.

05312066 * FINA TRI OKTAVIANI
PENGARUH EQUIVALENT RATE BAGI HASIL DAN PENDAPATAN BANK TERHADAP
SIMPANAN MUDHARABAH DI BRI KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA , Dosen
: SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Tabungan mudharabah atau simpanan mudharabah merupakan salah satu
bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah. Simpanan ini akan
memperoleh hak bagi hasil dan langsung akan menambahkan saldo tabungan dari nasabah
sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan. Latar belakang penelitian ini
adalah karena masih sedikitnya penelitian di bidang akuntansi syariah yang menaruh
perhatian pada masalah equivalent rate bagi hasil dan pendapatan bank. Dua hal tersebut
sangat penting dalam menentukan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.
Penelitian ini dilakukan di BRI Kantor Cabang Syariah Yogyakarta yang difokuskan pada
simpanan mudharabah dalam bentuk tabungan mudharabah. Adapun data yang telah
dikumpulkan berasal dari Neraca bulanan BRI Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dengan
periode pengamatan Januari 2005 sampai Agustus 2008. Variabel independen atau variabel
bebas yang digunakan yaitu equivalent rate bagi hasil dan pendapatan bank, dan variabel
dependen atau variabel terikatnya yaitu simpanan mudharabah dalam bentuk tabungan
mudharabah. Pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima,yang artinya secara
keseluruhan pada saat periode penelitian, Equivalent rate bagi hasil dan pendapatan bank
secara simultan dan signifikan sebagian besar mempengaruhi simpanan mudharabah.
Secara parsial menunjukkan bahwa variabel equivalent rate bagi hasil berpengaruh negatif
signifikan terhadap simpanan mudharabah sementara pendapatan bank berpengaruh positif
terhadap simpanan mudharabah.
Kata Kunci : Pengaruh, Bank Syariah, Bagi Hasil

05312479 * NOVIKA
PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS.,
MBA
Abstraksi : Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor
terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dalam penelitian ini,
variabel dependen adalah tingkat materialitas, sedangkan variabel independennya adalah
profesionalisme auditor yang dicerminkan kedalam tiga hal, yaitu: pengabdian pada profesi,
kewajiban sosial, kemandirian.
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data primer dan populasi dalam penelitian ini
adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Directory
Kompartemen Akuntan Publik Tahun 2007 di Daerah Jawa Tengah dan di Daerah Istimewa
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Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling dan diperoleh
sebanyak 100 data yang terdiri dari 12 Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria.
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda yang
telah terbebas dari asumsi klasik dan diperoleh hasil pengujian bahwa profesionalisme
(pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian) berpengaruh secara signifikan
terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
Kata kunci : profesionalime, tingkat materialitas, dan Kantor Akuntan Publik

04312088 * RIFQI SETIAWAN WICAKSONO
PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA BANK MUAMALAT INDONESIA DAN
BANK SYARIAH MANDIRI , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pada Bank Umum
Syariah yakni Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri berdasarkan faktor-faktor
penilaian Bank Indonesia  melalui perbandingan analisis rasio keuangan. Metode penelitian
yang digunakan adalah deskriptif komparatif, dengan menilai rasio-rasio yang mewakili
aspek/faktor penilaian, kemudian menganalisis masing-masing rasio sekaligus
memperbandingkan kinerja antara kedua bank syariah tersebut, selanjutnya menetapkan
peringkat berdasarkan nilai persentase rasio-rasio dan hasil analisis. Aspek penilaian yang
diperbandingkan untuk mengukur kinerja kedua bank syariah ini meliputi : aspek
permodalan dengan rasio yang digunakan adalah CAR; aspek kualitas aset dengan rasio
yang digunakan adalah NPF; aspek rentabilitas dengan rasio yang digunakan adalah ROA,
ROE, dan BOPO; aspek likuiditas dengan rasio yang digunakan adalah FDR; serta aspek
manajemen dengan  rasio yang digunakan adalah NPM dan penilaian secara kualitatif
berdasar informasi yang terdapat/dicantumkan dalam laporan publikasi kedua bank syariah
tersebut.
  Hasil penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan antara Bank Muamalat Indonesia
dengan Bank Syariah Mandiri selama 3 tahun, sejak tahun 2005, 2006, dan 2007
menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat
Indonesia lebih baik dari  Bank Syariah Mandiri ditinjau dari aspek/faktor permodalan,
kualitas aset, dan rentabilitas. Sedangkan aspek/faktor likuiditas yang lebih baik dimiliki
oleh Bank Syariah  Mandiri. Adapun untuk aspek/faktor
manajemen, baik Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, keduanya sama-
sama memiliki kinerja atau hasil penilaian yang seimbang.

05312269 * AGRIAN TRI HARTANTIO
PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AMRATANI GROUP
YOGYAKARTA , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT
Amratani Group Yogyakarta.” Secara umum membahas mengenai penerapan PSAK No. 59
tentang Akuntansi Syariah dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah serta praktek
akuntansi pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di
BMT Amratani Group. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek transaksi
pembiayaan mudharabah di BMT Amratani Group telah sesuai dengan PSAK. Dalam
perlakuan akuntansinya yang meliputi definisi dan klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
serta penyajian dan pengungkapan masih perlu dilakukan perbaikan. Misalnya dalam
pengklasifikasian mudharabah, bmt Amratani telah sesuai dengan PSAK, namun dalam
penerapannya tidak seluruhnya diterapkan. Sedangkan dalam pengakuannya BMT Amratani
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Group menggunakan metode accrual basic. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK.
Sedangkan penerapan kriteria pengukurannya telah sesuai dengan PSAK. Dalam
penyajiannya BMT Amratani Group telah menyajikan transaksi yang berkaitan dengan
pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK. Sedangkan dalam pengungkapannya
masih sebagian saja, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK. Diharapkan untuk masa yang
akan datang BMT Amratani Group dapat memperbaikinya sehingga dapat sesuai dengan
PSAK. Kata kunci : Pembiayaan mudharabah, PSAK No. 59, PSAK No. 105, definisi,
klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

05312138 * TIARA SARASWATI M.
PERSEPSI AUDITOR TERHADAP PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS AKUNTAN PUBLIK ,
Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Akuntan Publik  dalam menjalankan praktik profesinya diatur oleh kode  etik
profesi. Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan : setiap anggota harus
mempertahankan  integritas  dan  objektivitas  dalam  melaksanakan  tugasnya.
Alasan yang melatar belakangi timbulnya kode etik bagi suatu bidang jabatan adalah
kebutuhan untuk meraih kepercayaan masyarakat pada bidang jabatan tersebut, tanpa
melihat  kepada  individu  pelaksananya.  Guna  meningkatkan  kepercayaan  pemakai Jasa
profesi  akuntan,  maka  perlu  adanya  kesamaan  persepsi  terhadap  kode  etik akuntan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  apakah  ada  perbedaan persepsi
dari ketiga kelompok auditor terhadap kode etik akuntan Indonesia.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  ketiga  kelompok  auditor memiliki
persepsi  yang  baik  terhadap  kode  etik  dan  tidak  ada  perbedaan  persepsi.
Dari  hal  tersebut bisa  dilihat  bahwa  dari  ketiga  kelompok  auditor  tersebut
menganggap    kode  etik  sangat  penting  dan  dengan mereka menerapkan  kode  etik
dengan baik akan meningkatkan integritas dan objektivitas akuntan publik.
Kata  Kunci  :  Etika  Profesional,  Kode  Etik  Akuntan  Indonesia,  Integritas  akuntan
publik, Objektivitas akuntan publik.

05312183 * GESTI NI DIAH SOEHARTO
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP OPERASIONAL BANK SYARIAH DENGAN
OPERASIONAL BANK KONVENSIONAL , Dosen : SUGENG INDARDI, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah Bagi Mahasiswa margin bagi
hasil pada bank syariah tidak sama sebagai interest dan bunga bank pada bank
konvensional dipersepsikan sama sebagai interest, lalu apakah operasional bank syariah
sama dengan operasional bank konvensional, dan bagaimanakah kecenderungan mahasiswa
dalam memanfaatkan jasa bank syariah. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari
penelitian terhadap 5 Universitas di Yogyakarta.
Hasil yang didapat dari penelitian ini, dengan menggunakan program SPSS versi 13,0,
adalah bahwa mahasiswa menganggap bahwa bagi hasil pada bank syariah tidak sama
sebagai interest tetapi bunga pada bank konvensional sama sebagai interest, lalu bagi
mahasiswa, operasional bank syariah dan opearasional bank konvensional itu berbeda. Dan
mereka cenderung menggunakan jasa perbankan syariah.
Key Words : Persepsi, Mahasiswa, Bank Syariah, Bank Konvensional.



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 143

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

07312332 * ANTONI NUGROHO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP AUDIT DELAY (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEI) , Dosen :
SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Audit delay merupakan proses yang cukup panjang dan sangat berpengaruh
terhadap sebuah keputusan bisnis, karena semakin panjang audit delay maka akan semakin
lama penerbitan laporan keuangan. Hal ini akan menyebabkan para pemakai keuangan
menunda pengambilan sebuah keputusan bisnis, karena pada umumnya sebuah keputusan
bisnis diambil setelah mengetahui hasil kinerja perusahaan melalui laporan keuangannya.
Secara teoritis, audit delay sangat dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas,
Tingkat Profitabilitas, Perubahan auditor dan Ukuran Kantor Akuntan Publik.  Penelitian ini
berhasil membuktikan bahwa variabel Tingkat Profitabilitas dan Ukuran Kantor Akuntan
Publik  secara signifikan mempengaruhi audit delay. Tiga variabel yang lain, yaitu Ukuran
perusahaan, Solvabilitas, dan Perubahan  Auditor tidak berhasil dibuktikan mempengaruhi
audit delay.

03312372 * MAULI DANAYANTI
ANALISIS PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN ARUS KAS, LEVERAGE
RATIO DAN CURRENT RATIO TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM , Dosen :
SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kandungan informasi
komponen arus kas,  leverage ratio dan  current ratio terhadap  abnormal return saham
sebagai proksi dari return saham. Abnormal Return saham dihitung dengan market adjusted
model (model pasar yang disesuaikan).
Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah pada saat publikasi laporan keuangan
sampai 8 hari setelah publikasi laporan keuangan. Selanjutnya dapat diketahui pada hari ke-
5 informasi keuangan tersebut (variabel independen) mempunyai pengaruh yang paling
besar terhadap  abnormal return saham. Hari ke-5 setelah publikasi laporan keuangan  akan
dianalisis dan diinterpretasikan lebih lanjut. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan
metode analisis regresi berganda dengan software Microsoft Excel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan informasi arus kas operasi, arus kas
pendanaan dan  leverage ratio berpengaruh secara signifikan terhadap  abnormal return
saham. Sedangkan informasi arus kas investasi dan current ratio tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap  abnormal return saham.
Kata kunci: Return Saham, Abnormal Return Saham, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi,
Arus Kas Pendanaan, Leverage Ratio, Current Ratio.

05312112 * PUJIASTUTI
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERATAAN LABA NONDISCRETIONARY , Dosen :
SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui  adanya  pengaruh  return on
asset, rasio  leverage,  ukuran  perusahaan,  nilai  perusahaan,  dan  sektor industri
terhadap perataan laba Nondiscretionary.  Pengolahan dan  analisis data dalam penelitian
ini menggunakan  regresi  berganda  dengan  bantuan  program  Microsoft  Excel  2003.
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Objek penelitiannya sebanyak 70 perusahaan manufaktur dan non manufaktur (selain bank
dan lembaga keuangan  lain) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2002-
2007. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan  bahwa  hanya variabel  return on
asset yang  signifikan  berpengaruh  terhadap  perataan  laba
nondiscretionary. Sedangkan  variabel rasio leverage, ukuran perusahaan, nilai perusahaan,
dan sektor industri  tidak  terbukti  berpengaruh  terhadap  perataan  laba nondiscretionary.
Kata kunci : perataan laba, nondiscretionary.

05312145 * MUHAMMAD REDO FAHRUDDIN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEPATAN PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN , Dosen : SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang
mempengaruhi kecepatan penyajian laporan keuangan. Faktor- faktor yang diteliti adalah
profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, pelaporan item – item luar biasa dan /
kontinjensi dan umur perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan
sektor pertambangan, pertanian, serta industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun 2004 hingga tahun
2006. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Rasio profitabilitas tidak berpengaruh signifikan
positif terhadap kecepatan penyajian laporan keuangan. (2) Ukuran perusahaan tidak
berpengaruh signifikan positif terhadap kecepatan penyajian laporan keuangan. (3) Rasio
Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kecepatan penyajian laporan
keuangan. (4) Pelaporan Item-Item Luar Biasa dan / atau Kontinjensi berpengaruh
signifikan negatif terhadap kecepatan penyajian laporan keuangan. (5) Umur perusahaan
berpengaruh signifikan negatif terhadap kecepatan penyajian laporan keuangan.

04312041 * TAUFAN AGUSTAMA
LAMA PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
INVESTOR , Dosen : SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : The purpose of this research is to know when the affect of financial
performance that be represented by some financial ratios that is Earning Per Share (EPS),
Inventory Turnover (ITO), Current Ratio (CR), Gross Profit Margin (GPM), Debt to Equity
Ratio (DER), Net Working Capital Turnover (NWCT) and Total Asset Turnover (TATO)
concerning stock abnormal returns of the
manufacturing firms registered 2005 -2007 on Jakarta Stock Exchange (JSX).
Intake of population in this research is all manufacturing firms with some criterias.
Population the taken is 43 manufacturing business which enlist in BEJ.
The result of this study using multiple regression finds that financial ratios has significantly
affect the following 10 day abnormal return with level of significance 10 percent after
financial performance pubicated.
Keyword: financial ratio, abnormal return
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05312264 * ATIKA ANGGRAENI
PEMILIHAN PREDIKTOR DELISTING TERBAIK (PERBANDINGAN ANTARA THE
ZMIJEWSKI MODEL, THE ALTMAN MODEL, DAN THE SPRINGATE MODEL) , Dosen :
SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui prediktor delisting terbaik
dengan menggunakan tiga model prediksi kebangkrutan, yaitu The Zmijewski Model, The
Altman Model, and The Springate Model. Variabel yang diteliti adalah variabel bebas yang
merupakan skor dari masing-masing model prediksi kebangkrutan dan variabel terikat yang
merupakan variabel dummy dengan kategori 1 untuk perusahaan yang delisted dan 0 untuk
perusahaan yang masih aktif di Bursa.
Obyek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor
sektor keuangan dan perbankan (bank, asuransi, agen pemberi kredit selain bank,
sekuritas) yang terdiri dari 42 perusahaan. Data yang digunakan adalah data periode 2003-
2007. Untuk memperoleh perbandingan yang baik, penelitian ini mengambil sampel
pembanding atas perusahaan yang delisted secara random pada periode yang sama dengan
perusahaan delisted dan berada pada satu bidang usaha yang sejenis. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi dengan software Microsoft Excel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa The Zmijewski Model tidak dapat memprediksi
delisting. The Altman dan The Springate Model dapat mempredeksi delisting, dan The
Altman Model merupakan prediktor delisting terbaik walaupun seisih dengan The Springate
Model tidak terlalu jauh.

05312412 * ANISTIA DWI KUMALASARI
PENGARUH BESARAN SPLIT FACTOR TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM DAN
PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP RETURN MAUPUN EXPECTED RETURN , Dosen
: SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Stock split merupakan salah satu jenis corporate action. Biasanya stock split
dilakukan karena harga saham dari emiten terlalu mahal, sehingga untuk menurunkan harga
perlembar saham dengan memecah saham. Dalam memecah saham diperlukan ukuran
untuk menentukan satu lembar saham akan dipecah menjadi berapa lembar saham atau
sering disebut dengan split factor. Penelitian ini menganggap bahwa pasar akan bereaksi
dengan adanya informasi stock split maupun split factor.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh split factor terhadap likuiditas saham dan
pengaruh stock split terhadap return saham maupun expected return. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI yang
melakukan kegiatan stock split serta tidak melakukan kebijakna lain. Penelitian ini
menggunakan alat analisis regresi dan uji t. Untuk mengetahui pengaruh split factor
terhadap likuiditas saham dipergunakan alat analisis regresi sedangkan pengaruh stock split
terhadap return saham dan expected return alat analisis yang digunakan adalah uji t. Dalam
pengolahan data mempergunakna bantuan software Microsoft Office Excel 2003.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh split factor terhadap
likuiditas saham (2) terdapat perbedaan antara return saham sebelum dan sesudah stock
split, tetapi terdapat penurunan return saham setelah dilakukan stock split . (3) terdapat
perbedaan antara expected return dengan return realisasi tetapi return realisasi setelah
stock split mengalami penurunan.
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07312267 * ENDAH PUJIASTUTI
PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI PADA LABA, SIZE PERUSAHAAN , MODAL
AKHIR, DAN PENJAUALAN TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN
LQ 45 YANG TERDAFTA , Dosen : SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaruh  kandungan
informasi pada  laba,  size  perusahaan, modal  akhir,  dan  penjualan  terhadap  expected
return saham.  Penelitian  ini menggunakan  sample  da ta  dari  45  perusahaan  LQ  45
yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  yang  mengeluarkan  laporan  keuangan  pada
periode 2004 – 2006. penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda.
Hasil  dari  penelitian  ini  membuktikan  (1)  laba  kotor  tidak  berpengaruh secara
signifikan  terhadap  expected  return  saham    (2)  size  perusahaan  tidak berpengaruh
secara  signifikan  terhadap  expected  return  saham    (3)  laba  bersih berpengaruh
secara  signifikan  terhadapa  expected  return  saham    (4)  modal  akhir berpengaruh
secara signifikan  terhadap  expected  return  saham    (5)  penjualan ber[pengaruh secara
signifikan terhadap expected return saham.
Key Word : Expected Return Saham, Earnings, Equity, Sales

05312476 * IIN NUR INDAH ILMIAH
PENGARUH PENGUMUMAN MERGER DAN ATAU TERHADAP RETURN SAHAM , Dosen
: SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Saat ini merger dan akuisisi menjadi perbincangan yang cukup hangat,
karena merger dan atau akuisisi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh
perusahaan dalam melakukan expansi pasar atau pengembangan usaha. Pengertian merger
dan akuisisi memang berbeda, namun konsep dasar dari merger dan akuisisi sama, yakni
keduanya sama-sama kegiatan penggabungan usaha.Penelitian ini menganggap bahwa
pasar akan selalu memberikan reaksi terhadap semua pengumuman yang dikeluarkan oleh
perusahaan. Kegiatan merger dan atau akuisisi akan direaksi oleh perusahaan akuisitor,
perusahaan target dan perusahaan non akuisitor.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh atau hubungan rata-rata abnormal return
realisasi sebelum dan rata-rata abnormal return relisasi setelah pengumuman merger dan
atau akuisisi pada perusahaan akuisitor maupun perusahaan non akuisitor, serta pengaruh
atau hubungan antara rata-rata abnormal return yang diharapkan dengan rata-rata
abnormal return realisasi pada perusahaan akuisitor dan perusahaan non akuisitor. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI dan
melakukan kegiatan merger dan atau akuisisi serta tidak melakukan kebijakan lain.
Sedangkan perusahaan pembanding yang digunakan adalah semua perusahaan yang
terdaftar di BEI dan tidak melakukan kegiatan merger dan atau akuisisi.
Penelitian ini menggunakan periode jendela, 100 hari sebagai periode estimasi, lima hari
sebagai periode realisasi. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t, dengan
bantuan program Microsoft Office Excel 2003.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) pengumuman merger dan atau akuisisi memiliki
kandungan informasi yang negatif sebelum adanya pengumuman baik pada perusahaan
akuisitor maupun perusahaan non akuisitor, namun setelah pengumuman perusahaan non
akuisitor mendapat informasi positif (2) pada perusahaan akuisitor, rata-rata abnormal
return yang diharapkan berberda dengan rata-rata abnormal return realisasi. Sedangkan
pada perusahaan non akuisitor, rata-rata abnormal return positif tetapi tidak signifikan.
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05312414 * HAWANINGRUM TIARA ISTIYANTI
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO PASAR, DAN RASIO AKTIVITAS TERHADAP
VOLUME PERMINTAAN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR , Dosen :
SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis rasio keuangan apa
saja yang mempengaruhi volume permintaan saham di dunia pasar modal. Variabel-variabel
yang diteliti adalah variabel bebas yaitu rasio keuangan yang meliputi current ratio, earning
per share, A/R turnover, inventory turnover, dan total asset turnover. Sedangkan variabel
terikatnya adalah volume permintaan saham relatif, yaitu perbandingan antara volume
permintaan saham rata-rata 15 hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan dengan
jumlah saham yang beredarnya.
Obyek penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdiri dari
207 perusahaan. Data yang digunakan adalah data tahun 2005-2008. Adapun metode
penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel terikat yang
digunakan, yaitu volume permintaan saham, dengan pertimbangan aktivitas sebelum harga
terbentuk. Sedangkan sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis hubungan rasio
keuangan dengan harga saham atau return saham. Namun penelitian ini juga masih
memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya jumlah rasio keuangan yang hanya sedikit,
periode waktu penelitian yang kurang panjang, dan obyek penelitian yang hanya melingkupi
satu sektor saja.
Hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa secara simultan kelima rasio keuangan
yang diteliti memiliki pengaruh terhadap volume permintaan saham.
Namun secara parsial, current ratio terbukti tidak berpengaruh terhadap volume permintaan
saham. Sedangkan keempat rasio lainnya terbukti memiliki pengaruh terhadap volume
permintaan saham.
Keywords: Volume permintaan saham, rasio likuiditas, rasio pasar, rasio aktivitas.

05312246 * TRI NURCAHYO MARWOTO
PERSEPSI KEINGINAN KERJA PRAKTR\EK DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK , Dosen :
SYAMSUL HADI, DRS., M.SI., AK.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Persepsi Mahasiswa terhadap Keinginan Kerja Praktek
di Kantor Akuntan Publik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji persepsi
mahasiswa yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk
menjalani kerja praktek di KAP.
Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia
yang telah dinyatakan lulus mata kuliah auditing. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik accidental sampling, dari seluruh kuisioner yang disebar sejumlah 120,
yang pengisiannya memenuhi syarat dan dapat diolah sebanyak 100 sampel.
Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) hipotesis yang diujikan dengan menggunakan
software EXEL 2003. Dari 5 (lima) hipotesis tersebut, semuanya terbukti dan terdukung oleh
analisis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mayoritas mahasiswa menginginkan untuk
menjalani kerja praktek di kantor akuntan publik. Faktor pengalaman dalam proses audit,
pengalaman dalam kemampuan personal, profesionalitas dalam bidang audit, profesionalitas
personal dan jenis kelamin adalah faktor yang berpengaruh terhadap keinginan kerja
praktek oleh mahasiswa.
Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa, Keinginan Kerja Praktek
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INTERNATIONAL PROGRAM

00312082 * M. IRFAN FERDINANSYAH
THE INFLUENCE OF MARKET VALUE ADDED (MVA),PRICE EARNING RATIO (PER)
AND MARKET VALUE OF EQUITY (MVE) ON THE STOCK RETURN , Dosen :
MUQODIM .,DRS.,MBA.,AK
Abstraksi : Recently, investment world seems to be center of attention by many people
in Indonesia. Start from entrepreneur, employee, and student until common public society
begins to see stock investment as their source of income. They are now understood that risk
from stock investment may create a worthy return if it is measured and implemented
properly. Therefore, this positive phenomenon should be response by many researchers to
write, analyze and measure a comparative description about stock return. Stock return can
be influenced by several factors, which reflect the performance of management in a
company’s. These several factors will be perceived by investors before they decide to put
their fund in company’s stock that listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). Besides
financial statement, business forecast, profitability, there is also few important factors that
rarely used by investors when doing investment. Based on that reason, with this thesis the
writer want to describe that few factors that less familiar such as; Market Value Added
(MVA), Price Earning Ratio (PER) and Market Value of Equity (MVE) might be has also the
significant influence towards the fluctuate stock returns.
Data used in this research is secondary data. They include financial report per December
2005 and 2007. Data can be gained from Indonesian Capital Market Directory 2005-2008 in
the corner of Indonesia Stock Exchange (IDX). Other data are stock returns in few days
after financial report publication, where this data can be gained from Indonesian Securities
Market Database in the corner of Indonesia Stock Exchange (IDX). The selected sample on
this research can be described as follows: Total of all manufacturing companies 2007 are
131. Companies with uncompleted data are 35, so the selected samples are 96 companies.
The hypothesis model examination model used is multiple linear regressions. This is used to
examine the influence of independent variable including Market Value Added (MVA), Price
Earning Ratio (PER) and Market Value of Equity (MVE) toward dependent variable that is
Stock Returns (RETH). The result shows that there is no significant effect of all independent
variables toward dependent variable. And this research also tests the classical assumption
including autocorrelation, multicollinearity, heteroscedasticity and normality examination.
The result is concluded that there is no autocorrelation and no multicollinearity between the
independent variables. Only MVA that has a heteroscedasticity and the data has a normal
distribution.

03312088 * TIKA AREFIANI
THE IMPACT OF DIVUDEND REDUCTION ON SHAREHALDERS WEALTH-EVIDENCE
FROM INDONESIA FROM 2003 UNTIL 2007 , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF., DR.
Abstraksi : This study is an empirical research regarding to the dividend change effect to
the stock holders reaction in Indonesia from 2003 until 2007. The research focuses on the
increase (decrease) of dividend and dividend omission. The purpose of the research is to
identify the reaction of stock price to the dividend increase (decrease) and dividend
omission.
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In this study, researcher uses manufacturing companies as samples. From 135
manufacturing companies the researcher selects 45 companies that have decreasing
dividend, 70 companies have increasing dividend, and 14 companies that have dividend
omissions. The market reactions toward the dividend increase (decrease) and dividend
omission are examined using the event study methodology. The statistic method used to
test the hypothesis is t-test.
The research results indicate if the increase (decrease) of dividend and dividend omission
does not have positive correlation to the stock price. This is contrary to the signaling theory
that stated if the dividend change has positive correlation to the stock price reaction.
Key Words: Dividend increase, Dividend decrease, Omissions, Market Reaction,signalling
theory

04312029 * LATHIVA ROSYIDA
THE PERSPECTIVE OF ACCOUNTING STUDENTS, ALUMNI, AND PRACTITIONERS
TOWARD THE ACCOUNTING CURRICULUM CHANGE , Dosen : SYAMSUL HADI.,
DRS., MS., AK
Abstraksi : -

05312002 * RUDY ASMONO
AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF STOCK SPLIT TOWARD FINANCIAL
PERFORMANCE AND STOCK PRICE , Dosen : MUQODIM.,DRS,MBA,AK
Abstraksi : Stock split is a common phenomenon in stock markets that is why many
companies do stock splits. The basic of stock split is to “split” the number of stock into n
times of the initial number of shares and the value also divided by n. Two main theories
related to the stock split are signaling theory and trading range theory, those theories give
the reasons why stock split phenomenon occurs. This research’s objective is to find out
whether the signaling theory and trading range theory are valid in explaining about stock
split phenomenon. To test the signaling theory, the factors tested are net profit, earning per
share and net profit margin, while to test trading range theory, the factors are price to book
value and price to earning ratio. The methodology used in his research is paired t-test and
independent t-test. The result obtained from the research is that signaling theory is not valid
in explaining stock split phenomenon while trading range is valid in explaining stock split
from the price to book value factor.

05312009 * FEBINDRA HARI SUTEJA
AN ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ADVERTISEMENT TAX REVENUE IN
SLEMAN REGENCY YEAR 2003-2007 , Dosen : MUQODIM.,DRS,MBA
Abstraksi : Considering the implementation of regional autonomy pushes a region to
increase  its  Regional  Original   Income  (PAD)  in  order  to  enhance government  revenue
to fund its activities.  Advertisement  tax is one of  the taxes that gives big portion to the
Regional Original Income. This research is  conducted  to  investigate    what  factors
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influencing  Advertisement  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  residents,  number  ofbillboards,  and  economic
growth  simultaneously  influence  Advertisement Tax  Revenue.  R2 shows  that  those
three  factors  explain  61.20%  of Advertisement  Tax  Revenue,  meanwhile   the  rest  is
explained  by  other factors.  Partial  Test  shows  that  the  Gross  Regional  Domestic
Product (GRDP) per  capita,  number  of  residents,  number  of  billboards,  and economic
growth each give significant influence  toward Advertisement Tax revenue.  Coefficient  of
beta  value  for  0,280  shows  that  the  number  of billboards  gives  the  biggest  influence
toward  the  Advertisement  Tax Revenue.

05312073 * DARA KUMALA ARUMBUANA
THE RELATIONSHIP BETWEEN E-SERVICE QUALITY AND RISK ATTITUDE OF ONLINE
SHOPPING AND CUSTOMER SATISFACTION AND PURCHASING INTENTION , Dosen:
HADRI K, PROF,DBA, MBA, DRS
Abstraksi : Customer satisfaction and purchase  intention  in online shopping has been a
central  theme  in  e-tailing  research.  Prior  researches  in  this  area  have  identified
several measures (such as e-services quality and risk attitude) that are believed to impact
potential customer satisfaction.
In  this  study,  the  relationship  between  E-services  quality,  risk  attitude, customer
satisfaction,  and  purchase  intention  in  the  online  shopping  were examined.  The  result
of  this study  provides  good  support  for  the  relationship between  e-services  quality
with  customers’  satisfaction  and  purchase  intention, but there is no relationship between
risk attitude with customer’s satisfaction and purchase  intention  in  online  shopping. The
conclusion  drawn  from  this  study  is that,  to be  satisfied  and  then  purchase  in  the
online  store,  a  customer  should be provided with good services quality in the online store.
However, since the online shopping store in Indonesia  is still new, the customers will not
take a risk if  they want  to  purchase  goods  or  service  in  the  online  store.  They will
not  try  a  new product and tend not to try a new brand. This, in turn, could help to
determine the measures that need to be adopted in order to improve quality of the online
store.
Keywords: E-Tailing, E-Services Quality, Risk Attitude, Customer Satisfaction, Purchase
Intention.

05312090 * IKA YUNITA PUSPITASARI
THE ROLE OF TRUST IN CONSUMER'S WILLINGNESS TO DO INTERNET BUYING ,
Dosen : HADRI K, PROF,DBA, MBA, DRS
Abstraksi : The rapid growing of information technology is making people live easier.
Now, they can buy something they want while they want to stay in their house.
They can use internet to order something. They can make their time effective by ordering
from the internet. This is just one of advantage that can they get from internet buying. But,
although there are a lot of advantage that offered by this service, many people still do not
use the internet buying. Many people still worry about the safety of the internet buying it
self.
This research will investigate the consumer’s trust in  the internet buying. This research
concerned with the factors that influence the consumers’ willingness to do internet shopping.
These factors are store’s size, store’s reputation and the trust-assuring argument.
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The results indicate that the store’s size and trust assuring arguments play an important role
to store’s reputation. Consumer’s trust has positive significant relationship to consumer’s
willingness to buy. Trust assuring argument is significantly influence to consumer’s trust,
meanwhile, the store’s size and store’s reputation has non-positive significant relationship to
consumer’s trust.
Keywords:  Internet Buying (e-buying), store’s reputation, store’s size, trust-assuring
argument, consumer’s trust, consumer’s willingness to buy

05312173 * DEWI EKA HARYATI
THE FACTORS INFLUENCING CONSUMER ACCEPTANCE OF ELECTRONIC BANKING ,
Dosen : JOHAN ARIFIN, SE, M.SI
Abstraksi : Perkembangan teknologi electronic banking sudah menciptakan berbagai
macam cara untuk mengatasi transaksi perbankan sehari-hari. Penerimaan teknologi
electronic banking juga sudah meningkat dengan cepat di berbagai belahan dunia. Mengacu
pada fakta tersebut, maka sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana dan faktor apa
saja yang mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap electronic banking.
Dengan menggunakan pengembangan Technology Acceptance Model (TAM) seperti pada
penelitian yang telah dilakukan oleh Pikkarainen et al. (2004) dan menggunakan service
quality dimensions seperti yang telah dilakukan oleh Gan et al. (2006), penelitian ini
bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan konsumen
terhadap electronic banking dengan cara menggabungkan kedua jenis faktor tersebut.
Dengan menggunakan dasar literatur TAM dan literatur service quality dimensions, dan juga
pembahasan tentang electronic banking, peneliti mengembangkan sebuah model yang
mengindikasikan penerimaan electronic banking di antara konsumen bank-bank yang ada di
Yogyakarta.
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa persepsi manfaat (perceived usefulness), persepsi
kemudahan dalam penggunaan (perceived ease of use), persepsi kesenangan (perceived
enjoyment), jumlah informasi mengenai electronic banking, keamanan dan privasi, dimensi
kualitas jasa (service quality dimensions), dan karakteristik jasa produk (service product
characteristics) secara signifikan mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap electronic
banking.
Kata Kunci: Technology Acceptance Model (TAM), Service Quality Dimensions, Consumer
Acceptance, Electronic Banking

05312271 * ULISSIA NOVEKAVINA S
THE EFFECTS OF STRUCTURAL ASSURANCE AND PERCEIVED REPUTATION ON
INTERNET USERS TRUST IN ELECTRONIC COMMERCE: A CASE STUDY IN
YOGYAKARTA , Dosen : JOHAN ARIFIN, SE, M.SI
Abstraksi : 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. Evidence suggests that consumers often hesitate to transact with Web-based
vendors because of uncertainty about vendor behavior or the perceived risk of having
personal information stolen by hackers. Trust plays a central role in helping consumers
overcome perceptions of risk and insecurity.
The objective of this research is to find the empirical evidence whether structural assurance
and perceived reputation have positive effect to trust in e-commerce system. Using direct
method  survey by convenience sampling from internet users’ perspective in Yogyakarta had
obtained 145 questionnaires. It used multiple regressions to analyze the data. The research
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model includes website quality, structural assurances, perceived reputation, disposition to
trust, institution based trust, and trusting belief as the determinants of trusting intention in
electronic commerce.
Result of the study indicate that website quality, structural assurance, perceived reputation,
disposition to trust, and institution based trust had positive and significant influence to
trusting belief. The researcher found that there are
significant relationships between trusting  beliefs and trusting intention to the adoption of
electronic commerce. The researcher findings also indicated that all of the variables are
significantly influence the internet users’ trust in using
electronic commerce.
Keywords:  Website quality, Structural Assurance, Perceived Reputation, Disposition to
Trust, Institution Based Trust, Trusting Belief, Trusting Intention, Electronic Commerce.

05312287 * IBNU HAJAR
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCE DIVIDEND PAYOUT RATIO
(EMPIRICAL STUDY OF COMPANIES LISTED IN JAKARTA STOCK EXCHANGE) ,
Dosen : ARIEF BACHTIAR.,DRS.,MSA.,AK
Abstraksi : Dividend is source of information for shareholders and investors as a signal
whether the company has capability to get high profit and will distribute as well as profit
earned. The dividend decides in the general shareholders meeting which is consist of
directors, managers, and shareholders. Dividend policy is a policy to set a portion of
dividend paid to shareholders. There are several factors which are influence the dividend
policy (dividend payout ratio) and it will meet the decision of the dividend. This study seeks
to examine the factors that influence the dividend payout ratio (dividend policy) of listed
companies in Jakarta Stock Exchange (JSX). The analyses are performed using secondary
data derived from the financial statements of manufacturing firms listed in JSX during a five-
year period (2002-2006). Sum up of the sample used is 17 of the manufacturing firms with
the method of purposive sampling. Multiple linear regression models are used to estimate
the regression equation. The results show positive relationships between the dividend
payout ratio and the liquidity, profitability, companys growth, companys size, and tax. The
result also shows that there are negative associations between dividend payout ratio and
investment. However, the significant variables in the results are investment and profitability.
KeyWords: Method of Purposive Sampling, Dividend Payout Ratio.

05312366 * EKA WAHYU SETYARINI
AN ANALYSIS OF FAVTORS INFLUENCING THE EXTENT OF WEB-BASED
DISCLOSURE IN INDONESIAN LISTED COMPANIES , Dosen : MUQODIM.,DRS,MBA
Abstraksi : Web-based disclosure is a kind of voluntary disclosure that both the content
of information and the way information  transferred are through internet, and is recently
used by company to transmit company’s information to its users. The objective of this
research is to evaluate factors influencing the extent of web-based disclosure within
Indonesian listed companies. This research uses 120 public companies listed in Indonesian
Capital Market Directory (ICMD) 2008.
Statistical test which is used in this research is multiple regressions. Dependent variable of
this research is the extent of web-based disclosure, which is measured by using an
instrument developed by Matherly and Burton (2005). And the independent variables used,
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including profitability (ROI) , size (total assets), leverage (DTA), industry type, company’s
age, and complexity of business (number of subsidiaries), are estimated  to influence the
extent of web-based disclosure. The result findings show that  profitability influences the
extent of  web-based disclosure. While other independent variables, including size, leverage,
industry type, company’s age, and complexity of business have no influence to the extent of
web-based disclosure.

05312433 * YEYEN PRATIKA
AN INVESTIGATION OF CUSTOMER'S TRUST IN THE INTENTION OF USING THE
INTERNET BANKING , Dosen : HADRI KUSUMA, PROF, DRS, MBA, DBA
Abstraksi : Perkembangan Internet banking telah menciptakan perbedaan cara transaksi
finansial. Kelemahan kepercayaan dalam Internet banking diidentifikasikan sebagai
kegagalan dalam kemauan pelanggan untuk menggunakan  Internet banking. Oleh karena
itu, hal  ini penting untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan
penggunaan Internet banking.
Menggunakan  antecedents of trust (Mukherjee dan Nath, 2003) dan menggabungkannya
dengan  attitude (Nor dan Pearson, 2007) dan  loyalty (Maharsi dan Fenny, 2006),
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
kepercayaan pelanggan dalam kemauan penggunaan Internet banking dan juga untuk
menunjukkan bagaimana kepercayaan dapat membangun komitmen, tingkah laku dan
loyalitas dalam kemauan penggunaan  Internet banking. Subyek dalam penelitian ini adalah
140 pengguna Internet banking di Yogyakarta.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  antecedents of trust, yaitu shared value  dan
komunikasi memiliki pengaruh  positif terhadap kepercayaan, sementara itu  opportunity
behavior memiliki pengaruh negatif terhadap kepercayaan. Kepercayaan juga mempunyai
pengaruh signifikan terhadap komitmen, tetapi tidak terhadap tingkah laku dan loyalitas.
Komitmen, tingkah laku dan loyalitas secara  signifikan mempengaruhi  kemauan pelanggan
untuk menggunakan Internet banking.
Kata kunci: Internet banking, kepercayaan, kemauan penggunaan

99312503 * IBNU HAJJAR
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING DIVIDEND PAYOUT RATIO (Empirical Study
of Companies Listed in Jakarta Stock Exchange) , Dosen : ARIEF BACHTIAR, DRS.,
MSA., AK.
Abstraksi : Dividend  is  source  of  information  for  shareholders  and  investors  as  a
signal whether the company has capability to get high profit and will distribute as well as
profit earned. The  dividend  decides  in  the  general  shareholderís meeting which  is
consist  of directors, managers,  and  shareholders. Dividend  policy  is  a  policy  to  set  a
portion  of dividend paid to shareholders. There are several factors which are influence the
dividend policy (dividend payout ratio) and it will meet the decision of the dividend.
This  study  seeks  to examine  the  factors  that  influence  the dividend payout  ratio
(dividend policy) of listed companies in Jakarta Stock Exchange (JSX).
The  analyses  are  performed  using  secondary  data  derived  from  the  financial
statements of manufacturing firms listed in JSX during a five-year period (2002 ñ 2006).
Sum up of the sample used is 17 of the manufacturing firms with the method of purposive
sampling. Multiple linear regression models are used to estimate the regression equation.
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The results show positive relationships between the dividend payout ratio and the liquidity,
profitability, companyís growth, companyís size, and tax. The result also shows that  there
are  negative  associations  between  dividend  payout  ratio  and  investment. However, the
significant variables in the results are investment and profitability.

05312056 * SANDRA KURNIA DEWI
THE EFFECT E-SERVICE QUALITY DIMENSIONS ON CUSTUMER SATISFACTION AND
PURCHASE INTENTION IN ONLINE SHOPPING , Dosen : JOHAN ARIFIN, SE, M.SI
Abstraksi : Customer satisfaction and purchase intention in online shopping has been a
central theme in e-commerce research. Prior researches in this area have identified e-
service quality  dimensions that are believed to impact potential customer satisfaction.
In this study, the relationship  between E-services quality  dimensions, customer
satisfaction, and purchase intention in the online shopping were examined. The result of this
study provides good support for the relationship between e-services quality  with customers’
satisfaction. Moreover, the latter in turn are significantly related to customer purchase
intention. The conclusion drawn from this study  is that, to be satisfied and then purchase in
the online store, a customer should be provided with good services quality in the online
store.
This study developed the instrument dimensions of e-service quality by combining the
research from Jun et  al (2004) and Lee & Lin (2005). Moreover, the results of this study
provide a valuable reference for managers of online shopping.
Keywords: E-service, E-Services Quality, Customer Satisfaction, Purchase Intention.
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