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

06312190 - MUHAMMAD IKHWAN MUJAHID
PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, GROWTH, DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP
KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh profitabilitas, leverage, growth, dan Price
Earning Ratio terhadap kebijakan dividen. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan publik yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan teknik
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling yaitu pengambilan sample dengan kriteria tertentu,
seperti memiliki kelengkapan data laporan keuangan, bukan perusahaan lembaga keuangan, dan
membayar dividen berturut-turut dari tahun 2008 - 2011. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sampel
sebanyak 33 perusahaan.Untuk menguji hipotesis yang diajukan menggunakan analisis regresi linier
berganda.
Hasil pengujian menemukan bahwa hipotesis pertama menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif
signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti semakin tinggi ROA maka semakin besar dividen yang
akan dibagikan kepada pemegang saham. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa DER tidak
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti besar kecilnya nilai DER tidak
mempengaruhi nilai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Hasil pengujian hipotesis ketiga
menunjukkan bahwa GROWTH berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti
semakin tinggi GROWTH maka semakin kecil dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Hasil
pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa PER berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan
dividen. Hal ini berarti semakin tinggi PER maka semakin besar dividen yang akan dibagikan kepada
pemegang saham.
Kata kumci: Profitabilitas, Leverage, Growth, PER dan Kebijakan Dividen

06312494 - IKA RATNA PALUPI
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR, ukuran perusahaan dan kepemilikan public
terhadap kinerja keuangan (ROE) perusahaan manufaktur . Penelitian ini menggunakan Corporate Social
Disclosure Index (CSDI) sebagai ukuran pengungkapan CSR berdasarkan indikator dari Global Reporting
Initiatives (GRI). Sampel dari penelitian ini berjumlah 23 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2006-2011. Penelitian ini menggunakan metode regresi dengan bantuan SPSS 16.0. Hasil dari
perhitungan menunjukkan bahwa CSR dan kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan (ROE). Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan (ROE). Hal ini mungkin dikarenakan masih rendahnya tingkat pengungkapan CSR dan
kepemilikan public pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.
Kata Kunci : CSR, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, ROE, GRI
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08312279 - ARTI NINDITYAS CLUDA
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN INTELEKTUAL DAN KECERDASAN SOSIAL
TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan
kecerdasan sosial terhadap tingkat pemahaman akuntansi.
Penelitian ini menjadikan penelitian sebelumnya sebagai salah satu sumber literature serta referensi.
Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tempat, variabel, populasi atau sampel yang digunakan.
Penelitian ini menganalisa mahasiswa yang dilaksanakan pada dua perguruan tinggi dan satu (STIE) di
wilayah Yogyakarta, dengan kuesioner 139 responden. Penelitian ini terdapat tiga variabel independen
yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial terhadap tingkat pemahaman
akuntansi sebagai variabel dependen. Pengolahan data penelitian ini menggunakan SPSS version 14,
sedangkan untuk pengambilan data dengan kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial
berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi.
Kata kunci : Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Sosial, Pemahaman Akuntansi

09312002 - HESTI SETYORINI PAMUNGKAS
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BEI
ABSTRAK :

This study aims to examine the effect of investment decisions, financing decisions, dividend policy and firm
size on the firm value. Firm value on this research measured by Price Book Value (PBV). The study used
purposive sampling method for determining the number of sample. Samples in this study were 25
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, which has published a financial report
from 2009-2011. Methods of analysis in this study using multiple regression analysis. The results show that
investment decisions positively affects the firm value. While financing decisions, dividend policy and firm
size did not effects the firm value.
Keywords: Firm value, investment decisions, financing decisions, dividend policy, firm size.

09312105 - RENI HARDANINGSIH
ANALISIS PENGARUH TRUST, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, KUALITAS LAYANAN, DAN PERSEPSI
MANFAAT E-BANKING TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI UALANG SECARA ONLINE DI
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Trust, Kemudahan Penggunaan, Kualitas Layanan, dan
Presepsi Manfaat Elektronik Banking terhadap Minat Bertransaksi Ulang secara Online di Yogyakarta.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Berganda. Instrumen penelitian yang
digunakan terdiri dari 23 pertanyaan yang diajukan kepada 100 responden. Responden tersebut adalah
nasabah pengguna layanan elektronik banking yang berada di wilayah Yogyakarta.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Trust berpengaruh positif signifikan terhadap minat bertransaksi
secara online, kemudahan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat bertransaksi ulang
secara online, kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap minat bertransaksi ulang secara
online dan presepsi manfaat berpengaruh positif signifikan terhadap minat bertransaksi ulang secara
online. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS v.17.
Katakunci : Minat bertransaksi ulang secara online, trust, kemudahan penggunaan, kualitas layanan, dan
presepsi manfaat.
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09312124 - DESY JUWITA SARIE
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENGGUNAKAN E-BANKING DI
BONTANG
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor Mutu Sistem Electronic Banking, Persepsi
Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Trust, Keamanan, Privasi terhadap minat masyarakat menggunakan E-
Banking di Bontang. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 170 kuesioner dan yang dapat diolah 155
kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Berganda. Responden tersebut
adalah nasabah pengguna layanan elektronic banking yang berada di Bontang. Hasil penelitian
menunjukkan hanya ada satu variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat
menggunakan E-Banking di Bontang yaitu variabel Kemudahan Penggunaan. Sedangkan variabel Mutu
Sistem Electronic Banking, Persepsi Manfaat, Trust, Keamanan, dan privasi memiliki pengaruh signifikan
terhadap minat masyarakat menggunakan E-Banking di Bontang.
Kata kunci: Minat menggunakan E-Banking, Mutu Sistem Electronic Banking, Persepsi Manfaat, Kemudahan
Penggunaan, Trust, Keamanan, dan Privasi

09312134 - ISVARI HENINDYA ARDIANI
PENGARUH PRIVASI, KEPERCAYAAN, KUALITAS PELAYANAN, KEAMANAN DAN PENGALAMAN
MAHASISWA AKUNTANSI UII YOGYAKARTA TERHADAP NIAT BERTRANSAKSI SECARA ONLINE
ABSTRAK :

Perkembangan teknologi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satu inovasinya adalah
internet. Internet digunakan sebagai media komunikasi dan aktivitas bisnis (e-commerce).Penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh privasi, kepercayaan, kualitas pelayanan, keamanan dan pengalaman
mahasiswa akuntansi UII Yogyakarta terhadap niat bertransaksi secara online.Penelitian ini mengambil
sampel mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta yang dipilih menggunakan teknik
sampling aksidental dan menggunakan pendekatan The Theory Planned Behavior.Data dikumpulkan
menggunakan metode kuisioner, yang tersebar berjumlah 150 dan yang dapat diolah berjumlah
146.Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari lima variabel, satu diantaranya tidak ada pengaruh signifikan terhadap niat bertransaksi secara
online. Satu variabel tersebut adalah variabel privasi.Sedangkan variabel kepercayaan, kualitas pelayanan,
keamanan dan pengalaman mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat bertransaksi secara online.
Kata Kunci : privasi, kepercayaan, kualitas pelayanan, keamanan, pengalaman, niat bertransaksi secara
online dan the theory planned behavior (TPB)

09312157 - EVY ANGGRAENI PUTRI
PENGARUH EARNING PER SHARE, DIVIDEND PER SHARE DAN TINGKAT BUNGA SBI TERHADAP
HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2008-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh earning per share, dividend per share dan tingkat
bunga sbi terhadap harga saham pada perusahaan go public di bursa efek indonesia. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh earning per share, dividend per share dan tingkat bunga
sbi terhadap harga saham pada perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia?
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008 sampai 2011.
Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 30 responden.
Penelitian ini menggunakan regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh earning per share,
dividend per share dan tingkat bunga sbi terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
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variabel independen yang berpengaruh secara positif signifikan terhadap harga saham adalah earning per
share. Sedangkan tingkat bunga SBI berpengaruh negative signifikan terhadap harga saham. Dividend per
share tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan corporate governance.
Kata kunci: Harga Saham, Earning Per Share (EPS), Deviden Per Share (DPS), Tingkat Bunga SBI

09312197 - DWI RISMAWATI
ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE TAHUN 2005-2010
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2010” yang
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif atau negatif manajemen laba, profitabilitas
dan ukuran Perusahaan terhadap tarif pajak efektif. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan-
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2005-2010. Penentuan sampel
dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling didasarkan pada data laporan keuangan yang
tersedia dengan jenis data sekunder.
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, selain itudigunakan model uji asumsi klasik
untuk menghindari terjadinya bias antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas
dan uji autokorelasi, pengujian hipotesis dilakukan dengan perhitunganuji koefisien determinasi, uji F dan
uji t.
Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen laba dan profitabilitas secara signifikan memiliki pengaruh
positif terhadap tarif pajak efektif. Untuk variabel ukuran perusahaan dan variabel kontrol (leverage)
menunjukan hubungan negative dan mengindikasikan tidak memiliki pengaruh terhadap keberadaan tarif
pajak efektif .
Kata Kunci: Tarif pajak efektif, Manajemen Laba, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan dan Leverag

09312219 - LINDA EVA NATALIA
PENGARUH KETERSEDIAAN SARANA PENDIDIKAN, KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN
EMOSIONAL, KEPERCAYAAN DIRI, DAN PERILAKU BELAJAR TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN
IFRS
ABSTRAK :

Seiring dengan globalisasi pasar modal yang terus berkembang, ratusan perusahaan mulai mencatatkan
sahamnya di bursa efek asing, perusahaan yang listing di bursa efek asing harus menyusun laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi Negara tersebut. Sehingga menyebabkan perusahaan harus
menyusun laporan keuangan ganda. Penyusunan laporan keuangan ganda yang dilakukan dapat
menimbulkan biaya yang cukup besar. Guna meminimalisir biaya dalam membuat laporan keuangan, maka
diperlukan suatu standar yang berlaku internasional yaitu IFRS. Penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh ketersediaan sarana pendidikan, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kepercayaan diri,
perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman IFRS. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa program
studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jumlah Kuesioner yang didistribusikan
sebanyak 150 dan yang dapat digunakan atau diolah hanya 119 kuesioner. Data diolah menggunakan
metode Statistical Package For Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan hanya ada satu variabel
yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman IFRS yaitu Kepercayaan Diri dan satu
variabel yang memiliki pengaruh signifikan tetapi mempunyai nilai koefisien negative terhadap tingkat
pemahaman IFRS yaitu Perilaku Belajar. Sedangkan seperti Ketersediaan Sarana Pendidikan, Kecerdasan
Intelektual, dan Kecerdasan Emosional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman IFRS.
Kata Kunci: Ketersediaan Sarana Pendidikan, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kepercayaan
Diri, Perilaku Belajar dan Pemahaman IFRS



INDEKS TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

Page55

09312221 - NOVIA RIANDA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRATIK PERATAAN LABA(INCOME
SMOOTHING) PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap
tindakan perataan laba. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah debt to equity ratio,
profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (size), leverage operasi dan net profit margin. Penelitian ini
menggunakan sampel sebanyak 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
peride 2008-2011. Sampel selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kelompok perata dan bukan perata laba
dengan menggunakan Indeks Excel. Pengujian hipotesis menggunakan model analisis regresi berganda
untuk menguji pengaruh dari debt to equity ratio, profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (size), leverage
operasi dan net profit margin terhadap tindakan perataan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt
to equity ratio berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba sedangkan profitabilitas
(ROA), ukuran perusahaan (size), leverage operasi dan net profit margin tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap tindakan perataan laba.
Kata kunci : perataan laba, debt to equity ratio, profitabilitas, size, leverage operasi, net profit margin.

09312270 - NORMALITA ISDITANADEVI
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN
UMUR LISTING TERHADAP KUALITAS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
( STUDI EMPIRIS TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2007-2011 )
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, struktur modal perusahaan,
profitabilitas, dan umur listing terhadap kualitas implementasi good corporate governance yang diukur
berdasarkan pemeringkatan Corporate Governance Perception Index pada tahun 2007-2011 yang dilakukan
IICG. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI, perusahaan yang
menerbitkan laporan keuangan dan mengikuti pemeringkatan CGPI pada tahun 2007-2011. Total sampel
dalam penelitian ini sebanyak 82 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Hasil dari
penelitian yang dilakukan terbukti bahwa variabel ukuran perusahaan, struktur modal perusahaan, dan
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi good corporate governance.
Sedangkan variabel umur listing tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap kualitas implementasi good
corporate governance. Kata kunci : kualitas implementasi good corporate governance, ukuran perusahaan,
struktur modal perusahaan, profitabilitas, umur listing.

09312297 - LIANDRA ANDIKA
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA 2008-2011)
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh mekanisme corporate governance, dan ukuran
perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Mekanisme
corporate governance yang digunakan pada penelitian ini antara lain : kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan komite
audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
pada tahun 2008 – 2011. Total sampel penelitian adalah 30 perusahaan yang ditentukan berdasarkan
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metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji pengaruh
mekanisme corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisari, dan komposisi dewan komisaris independen
berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Struktur kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Kata kunci: Manajemen laba, mekanisme corporate governance, ukuran perusahaan

09312329 - WIRDA SYAFIA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN
(STUDI KASUS PERBANKAN YANGTERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007–2011)
ABSTRAK :

Industri perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional yang berfungsi sebagai
financial intermediary diantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang
memerlukan dana. Kinerja keuangan perbankan dapat diukur dengan menggunakan profitabilitas. Ukuran
profitabilitas yang digunakan adalah return on assets (ROA). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti analisis
faktor-faktor (CAMELS) yang berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Proksi CAMELS yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR dan IRRR.
Alat analisis menggunakan regresi linear berganda. Melibatkan seluruh Bank yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2007-2011. Sebanyak 24 sampel yang memenuhi kriteria penelitian, diambil
berdasarkan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan data terdistribusi normal dan
tidak terjadi autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukan BOPO dan
NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan CAR, dan LDR tidak berpengaruh
terhadap profitabilitas, serta NIM dan IRRR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Biaya
Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Interest Rate Risk Ratio (IRRR),
Profitabilitas

09312347 - FARIDA HIDAYATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN NASABAH DALAM PENGGUNAAN
ONLINE BANKING (STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Nasabah dalam Penggunaan Online
Banking (Studi Empiris pada Mahasiswa di Yogyakarta)” yang bertujuan untuk menguji apakah faktor
perceived usefulness, perceived ease of use, computer sef efficacy, security and privacy, dan trust
berpengaruh positif terhadap minat penggunaan online banking. Penelitian ini menggunakan Technology
Acceptance Model (TAM) sebagai dasar penelitian.
Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa di Yogyakarta yang pernah menggunakan online banking yang
ditemui oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan pengumpulan data
dilakukan menggunakan kuesioner secara langsung. Sampel ini diambil dengan menggunakan teknik
insidental sampling, dari seluruh kuesioner yang tersebar sejumlah 120 yang dapat diolah sebanyak 110
Sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17.0.
Dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, ada empat hipotesis terbukti. Hipotesis ini terbukti dan
mendukung teory Technology Acceptance Model (TAM) karena adopsi teknologi dipengaruhi oleh tujuan
penggunaan yang dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan penggunaan sistem.
Kata Kunci : perceived usefulness, perceived ease of use, computer self efficacy, security and privacy, trust,
online banking
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09312362 - RATNA PUSPITA MEGAWATI
PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, KEPERCAYAAN, KENYAMANAN, KUALITAS LAYANAN, DAN
KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN ONLINE SHOP DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini betujuan untuk menguji loyalitas mahasiswa di Yogyakarta sebagai pelanggan online shop
dengan menggabungkan teori pengabdosian Technology Acceptance Model (TAM) yang memuat variabel
persepsi manfaat, kepercayaan, kenyamanan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Permasalahan
dari penelitian ini adalah apakah faktor persepsi manfaat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di
Yogyakarta? Apakah faktor kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Yogyakarta? Apakah
faktor kenyamanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Yogyakarta? Apakah faktor kualitas
layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Yogyakarta? Apakah kepuasan pelanggan
berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Yogyakarta? Kami menggunakan sample para mahasiswa yang
berdomisli di Yogyakarta yang pernah bertransaksi melalui online shop yang kemudian perhitungan data
tersebut menggunakan perhitungan SPSS. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat,
kenyamanan, kepuasan pelanggan memiliki hasil yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap loyalitas
mahasiswa di Yogyakarta dalam bertransaksi melalui online shop. Sedangkan, faktor kepercayaan dan
kualitas layanan memiliki hasil yang tidak signifikan sehingga tidak terbukti mempengaruhi loyalitas
mahasiswa di Yogyakarta dalam bertransaksi melalui online shop.
Kata kunci: Persepsi Manfaat, Kepercayaan, Kenyamanan, Kualitas Layanan, Kepuasan Pelanggan, TAM,
Loyalitas.

09312414 - ANGGI NOVIANTARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAPKEPUASAN CUSTOMER
BANK SYARIAH DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor keterwujudan bank, ketanggapan karyawan,
kehandalan, jaminan pelayanan, dan empati mempengaruhi kepuasan customer bank Syariah di
Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu nasabah
Bank Syariah yang ada di Yogyakarta. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 dan dapat diolah juga
100 kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis
dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan hanya ada satu
variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan costumer Bank Syariah di Yogyakarta
yaitu variabel keterwujudan bank. Sedangkan variabel ketanggapan, kehandalan, jaminan pelayanan, dan
empati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan costumer bank Syariah di Yogyakarta.
Kata kunci : Keterwujudan bank, ketanggapan, kehandalan, jaminan pelayanan, empati, dan kepuasan
customer bank Syariah di Yogyakarta

09312467 - BAYU ANGGRIAWAN
ANALISIS FAKTOR-FKATOR YANG MEMPENGARUHI KAPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN)
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor apa saja yag berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak yang terdaftar di Kator Pelayan Pajak Pratama Sleman. Faktor- faktor tersebut meliputi :
Pengetahuan pajak, Persepsi terhadap petugas pajak, Kesadaran akan pajak, dan Sanksi pajak. Penelitian ini
mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
yang di ambil secara random. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 orang.Pengujian penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda dan diolah menggunakan software SPSS.
Dari keempat variabel yang diujikan dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang terbukti berpegaruh
positif dengan p value < 0,05. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak, kesadara
akan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak pada Kantor
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Pelayanan Pajak Pratama Sleman, dan satu variabel yaitu persepsi terhadap petugas pajak tidak terbukti
berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
Kata Kunci: Pajak, Kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan pajak, Persepsi terhadap petugas pajak, Kesadaran
akan pajak, dan Sanksi pajak.

09312472 - RANI HUTAMI
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA)
ABSTRAK :

Studi ini meneliti pengaruh kinerja keuangan dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang tahun 2008-2011.
Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari ROA, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan Tobin’s Q.
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam
rentang tahun 2008-2011. Sampel penelitian adalah sebanyak 35 perusahaan dengan 140 observasi. Model
regresi berganda dan statistik deskriptif digunakan untuk analisis data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA sebagai proxy dari kinerja keuangan berpengaruh positif
signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran komisaris independen dan ukuran dewan komisaris juga
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci : good corporate governance, kinerja keuangan, nilai perusahaan.

09312475 - RIFQI MAULANA
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan
kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan sampel 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dengan sampel perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan. Sampel penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data
menggunakan asumsi klasik seperti uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji
normalitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi liniear berganda dan uji signifikansi nilai t. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
dengan koefisien beta 0,879 dan tingkat signifikansi 0,017, keputusan pendanaan berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan dengan koefisien beta 0,103 dan tingkat signifikansi 0,001, kebijakan dividen
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan koefisien beta 0,101 dan tingkat signifikansi 0,001.
Kata Kunci : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan

09312540 - MIFTA APRILIA MAYS
PENGARUH KUALITAS E-SERVICE DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS
PEMBELIAN TIKET VIA AIRLINE E-TICKETING
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kualitas e-service yang terdiri dari kemudahan
penggunaan web, desain website, kepercayaan, dan daya tanggap berpengaruh terhadap kepuasan
pelanggan. Dan menunjukan bukti empiris bahwa kepuasan pelanggan yang didasari kualitas e-service akan
berpengaruh pada loyalitas pembelian tiket via Airline e-ticketing. Data diperoleh dari mahasiswa dan
masyarakat umum dengan karakteristik responden yang pernah menggunakan online e-ticketing dalam
pembelian tiket khususnya tiket maskapai penerbangan. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran
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kuesioner. Data yang diperoleh dan dapat di olah dari penyebaran kuesioner melalui online maupun
manual adalah 103 kuesioner. Hasil dari pengolahan data atas data yang terkumpul, kualitas e-service
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas e-service yang terdiri dari empat dimensi
yaitu, kemudahan penggunaan, desain website, kepercayaan, dan daya tanggap. Dan pada hasil pengolahan
data kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan juga berpengaruh signifikan.

09312545 - DEWI SULISTYANINGRUM
ANALISIS PENGARUH KUALITAS, KEPERCAYAAN, DAN RISIKO TERHADAP MOTIF BELANJA
SECARA ONLINE
ABSTRAK :

The research was motivated by emergence of phenomenon of shopping online either through the online
shop of from social networks.Specifically, the study reviews the online shopping through trading forum
kaskus. Encourage the development of the Internet users a great potential creation of online shopping, so
that the people of Indonesia have a huge desire to make a purchase online. The purpose of this research
was to determine the effect of quality, trust and risk in online shopping patterns. The research was
conducted on consumers shopping online trading forum Kaskus and the number of samples is 103
respondents using purposive sampling method. The method of analysis used is the analysis of quantitative
and qualitative analysis. Data that meet the description of respondent, validity test, reliability test, and
assumptions test and classical hypothesis test.
Hypothesis testing using F test can be seen that these three variables is feasible to test the dependent
variable motif shopping online. The results overall significant effect on shopping patterns online. T test
results that variable quality or significant positive effect on shopping patterns online. Meanwhile, for the
variables of trust and risk are not positive or significant effect on shopping patterns online.
Keywords: online shopping motives

09312569 - SYARA PRAMUDITA DESFANTI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN E-
COMMERCE
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang menjadi pemicu (drivers) e-loyalty bagi
mereka yang pernah berbelanja melalui layanan online pada sebuah website (e-commerce). Data diperoleh
dari Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan e-commerce dengan menyebarkan
questioner sebanyak 130 kuesioner dan 124 kuesioner yang dapat diolah. Dengan menggunakan metode
Partial Least Square hasil penelitian menunjukan bahwa kepercayaan dan risiko tidak berpengaruh
signifikan terhadap e-loyalty dan structural assurance tidak berpengaruh signifikan terhadap intention to
transaction, sedangkan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi manfaat,
persepsi manfaat berpengaruh positif signifikan terhadap e-loyalty, persepsi reputasi dan structural
assurance berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, risiko berpengaruh signifikan negative
terhadap kepercayaan, dan persepsi reputasi berpengaruh positif signifikan terhadap intention to
transaction
Kata kunci: persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko, structural assurance, intention to
transaction, kepercayaan, e-loyalty

09312570 - CITRA RUMAHORBO
ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN FREE CASH FLOW
TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA
PERIODE 2008-2010)
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh struktur modal (DTA), struktur kepemilikan (Institusional
ownership) dan free cash flow(FCF) terhadap kebijakan dividen . Populasi dalam penelitian ini adalah 147
perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Alat analisis menggunakan regresi linear berganda.
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Sebanyak 44 sampel yang memenuhi kriteria penelitian, diambil berdasarkan metode purposive sampling.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal , tidak terjadi autokorelasi,
multikolinearitas dan heteroskedastisitas.
Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan
terhadap kebijakan dividen, struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dan free
cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen.
Kata Kunci: Struktur Modal (DTA), Struktur Kepemilikan (Institusional ownership), Free Cash Flow (FCF)

ARIEF BACHTIAR, DRS, MSA, AK, SAS

06312167 - NILA DEVI RIANTI
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN
PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keputusan investasi, keputusan
pendanaan, kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta Indonesia Capital Market Directory
pada tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproksikan melalui Price to Book
Value (PBV) sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah keputusan investasi yang
diproksikan melalui Ratio of Capital Expenditure to Book Value Of Asset (CA/BVA), keputusan pendanaan
yang diproksikan melalui Debt to Equity Ratio (DER), kebijakan dividen yang diproksikan melalui Dividend
Payout Ratio (DPR), dan profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Equity (ROE).
Hasil penelitian dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa keputusan investasi, keputusan
pendanaan, kebijakan dividen, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian dengan
menggunakan uji t menunjukkan bahwa keputusan investasi dan profitabilitas masing-masing berpengaruh
terhadap nilai perusahaan sedangkan keputusan pendanaan dan kebijakan dividen masing-masing tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Profitabilitas

09312135 - DEA RIZKI
RELATIONSHIP BETWEEN WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND FIRM’S PROFITABILITY (CASE
STUDY IN MANUFACTURING FIRMS LISTED IN IDX FROM 2007-2011)
ABSTRAK :

The major objective of this study is to examine the relationship between working capital management and
firm’s profitability. The samples are 54 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in
2007-2011. The results show that the inventory collection period, firm size and current ratio are positively
associated with the firm’s profitability. Results also show that receivable collection period, payable
collection period, and firm’s riskiness, as measured by the debt ratio are negatively related to the firm’s
return on assets while net trade cycle and sales growth insignificantly related to firm’s profitability.
Keywords: capital markets, working capital management, profitability, Indonesia
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09312160 - ANINDYA DESRIDA
ANALISIS KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, INDUSTRI DAN EKONOMI MAKRO TERHADAP RETURN
DAN BETA SAHAM (STUDI PADA SAHAM SYARIAH DAN NON SYARIAH)
ABSTRAK :

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Auliyah dan Hamzah (2006) tentang
karakteristik perusahaan, industri dan ekonomi makro terhadap return dan beta saham syariah. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel karakteristik perusahaaan, industri dan
ekonomi makro terhadap return dan beta saham syariah dan non syariah serta perbedaan antara beta dan
return pada saham syariah dan beta dan return pada saham non syariah dalam analisis karakteristik
perusahaan, industri, dan ekonomi makro. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 102
perusahaan dengan periode tahun 2008-2010. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital
Market Directory (ICMD), Pusat Data Pasar Modal di Fakultas Ekonomi UII dan UGM, Website mengenai
pasar modal, Biro pusat Statistik, Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, serta data-data lain yang
berkaitan dengan penelitian ini. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi dan uji beda.
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa karakteristik perusahaan, industri dan ekonomi makro
berpengaruh signifikan terhadap return dan beta saham. Akan tetapi, hanya variabel ekonomi makro (kurs
rupiah terhadap dollar, dan produk domestik bruto) yang berpengaruh terhadap return dan beta saham,
sedangkan dengan uji beda terdapat perbedaan signifikan antara beta saham syariah dan non syariah. Kata
kunci : karakteristik perusahaan, karakteristik industri, ekonomi makro, return, beta

09312196 - DINI HARYATI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MANAJEMEN LABA DI SEPUTAR
RIGHT ISSUE DAN NON ISSUER
ABSTRAK :

The study aims to determine whether institutional ownership, managerial ownership, the number of board
of directors, management and leverage affects earnings, and to investigate the differences in discretionary
accruals between firms that conduct a rights issue and a non-issuer companies. Object of research is the
companies that do the right issues and non-issuer companies during the period 2007-2011. The results of
this study indicate that institutional ownership variables, and proven managerial ownership significantly
negative effect on earnings management. For a variable number of the board of directors, leverage, and
moderating variables (firm size) has no effect on earnings management in public companies that do right
issue at the Indonesia Stock Exchange. Meanwhile, discretionary accruals between firms that conduct a
rights issue with the non-issuer companies have a significant difference.
Keywords: Earnings management, discretionary accruals, rights issues, and non-issuer

09312325 - AGIEL SONTARI
HEDGING TERHADAP RISIKO PERUSAHAAN
AKIBAT TRANSAKSI VALUTA ASING STUDI TINJAUAN DARI PERSPEKTIF AKUNTANSI KEUANGAN)
ABSTRAK :

Hedging adalah salah satu cara untuk meminimalisasi risiko perusahaan yang diakibatkan karena melakukan
foreign exchange yang biasanya timbul karena perubahan nilai kurs yang berfluktuasi. Ada beberapa jenis
hedging yang dapat digunakan pada instrument keuangan. Dengan menggunakan kasus PT Bumi Resources
yang mengalami kerugian akibat transaksi valuta asing tahun 2012, penelitian ini melakukan simulasi
hedging dengan menggunakan forward contract dan put option. Dari hasil pengaplikasian dua jenis hedging
tersebut ternyata keduanya efektif dalam meminimalisasi risiko yang disebabkan oleh perubahan nilai kurs.
Biaya penggunaan option hedging dalam penelitian ini menggunakan put option akan lebih besar jika
dibandingkan dengan menggunakan forward contract. Tapi kedua jenis hedging tersebut jauh lebih
bermanfaat digunakan dalam meminimalisasi eksposur valas dibandingkan tidak menggunakan hedging
sama sekali.
Kata Kunci: Hedging, Forward contract hedging, Put Option hedging, foreign exchange
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09312408 - HENI WIDIANINGSIH
PENGUKURAN NILAI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI NILAI TAMBAH PERUSAHAAN
MENGGUNAKAN LEV & SCHWARTZ MODEL (STUDI IMPLEMENTASI PADA PT GARUDA
INDONESIA)
ABSTRAK :

The business world and economy are growing into an era of globalization, requires the existence of
sufficient information on the "strength" of the company, including reports on its human resources.
Accounting for human resource development comes as the science of management accounting that serves
as a management tool in making decisions regarding the management of its human resources. As well as a
brand of goods, it is difficult to quantify but it contributes greatly to the company. Garuda Indonesia is one
of the company who continue to focus on the management of human resources in order to improve the
quality of care. However, Garuda Indonesia is not measuring the value of human resources yet. Measuring
the value of human resources using the Lev and Schwartz model gives an overview of the value of human
resources in the present of residual income in the future from his work. Although there are no standards
governing the human resources as an asset of the company, but the value of human resources can be
shown in the consolidated statements of financial position as an extra. It would be a beneficial value added
to the company.
Key words: Human resources; Lev and Schwartz Model; Management accounting

09312430 - AYU TRIANA WIJAYANTI
PENGARUH PENERBITAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) PERUSAHAAN TERHADAP REAKSI PASAR
(SURVEY TERHADAP PERUSAHAAN – PERUSAHAAN YANG MENERBITKAN OBLIGASI SYARIAH
DAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2002-2010)
ABSTRAK :

This research aims to test the effect of the issuance of Islamic bonds (sukuk) company on the market
reaction. Data was taken from report of sukuk issuance and the annual report of the company's sukuk
issued 2002-2010 sukuk listed on the Indonesia stock exchange. Research using multiple regression data
analysis tool (multiple regression) with the help of SPSS software version 17.00. There are 2 hypotheses
tested in this study using multiple regression analysis. The results showed the value of sukuk issuance
significantly influence the market reaction. Meanwhile, the results of the second hypothesis suggests that
the issuance of sukuk rating does not affect the market reaction.
Kata Kunci / Key Word : Value of sukuk issuance, Rating of sukuk issuance, Market Reaction, and Cumulative
abnormal return.

09312458 - PUJI PURNAWENI
PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT SEBAGAI MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit
terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Tingkat konservatisme akuntansi merupakan variabel dependen
dalam penelitian ini yang diukur dengan ukuran akrual. Variabel independen yang diteliti antara lain
proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi pertemuan komite audit dan
kompetensi komite audit. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu, ukuran perusahaan,
profitabilitas dan leverage. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2011. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan
diperoleh 65 perusahaan yang menjadi sampel. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan
pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
karakteristik dewan terkait frekuensi pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit mempunyai
pengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi, tetapi karakteristik dewan terkait frekuensi
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pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat
konservatisme akuntansi.
Kata kunci : Tingkat konservatisme akuntansi, karakteristik dewan komisaris dan komite audit.

ATAINA HUDAYATI, DRA, M.SI, AK, PH.D

06312369 - ADITYA ARYA MAHARDHIKA
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU
TERHADAP KINERJA KARYAWAN BMT DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan karakteristik
individu terhadap kinerja karyawan BMT di Yogyakarta. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:
penerapan sistem informasi akuntansi, etika kerja islam, sikap terhadap resiko, locus of control, dan
kepuasan kerja, berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan sampel manajer BMT
di propinsi Yogyakarta. Milis atau group diskusi yang dikirimi surat permintaan untuk menjawab kuisener
berjumlah 35 milis yang kemudian perhitungan data tersebut menggunukan statistik SPPS versi 17.00.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable penerapan sistem informasi akuntansi, etika kerja
islam, sikap terhadap resiko, locus of control, dan kepuasan kerja terbukti mempengaruhi kinerja karyawan
pada α = 5%.
Kata kunci : Sistem informasi akuntansi, etika kerja islam, sikap terhadap resiko, locus of control, kepuasan
kerja, dan kinerja karyawan.

07312134 - IMAN AGUNG WICAKSONO
ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA
PERIMBANGAN DAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SE JAWA TH
2003- 2010
ABSTRAK :

Sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan
Pemerintah Daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program,
kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang
terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi-Provinsi Se Jawa Tahun 2003-2010.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dimana dalam penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori
melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka yang bertujuan menguji hipotesis. Penelitian ini
merupakan penelitian empiris, obyek dalam penelitian yaitu Provinsi-Provinsi Se Jawa yang
mempublikasikan Laporan Keuangan APBD tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2010. Tekhnik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; analisa data deskriptif, pengujian asumsi
klasik, pengujian regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 40,7% terhadap Belanja Daerah
(Y), Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan sebesar 28,1%, Dana Perimbangan berpengaruh
positif dan signifikan sebesar 25,9%, dan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 40,6%.
Secara simultan PAD, DAU, Dana Perimbangan dan Pajak Daerah secara serentak atau bersama-sama
berpengaruh signifikan sebesar 41,6% terhadap Belanja Daerah, artinya pengaruh yang ditimbulkan
representatif dan dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi dalam penelitian.
Kata Kunci:Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Perimbangan, Pajak Daerah
dan Belanja Daerah.
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07312238 - NANDA PRADEWA
PENGARUH MOTIVASI, STRATEGI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TERHADAP PRAKTIK
MANAJEMEN LABA (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN
2005-2010 )
ABSTRAK :

Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui: 1) pengaruh motivasi yang terdiri dari (rencana
bonus, perjanjian utang/debt covenant, biaya politik), pemilihan metode akuntansi, dan tingkat
pertumbuhan secara simultan terhadap manajemen laba; dan 2) pengaruh motivasi yang terdiri dari
(rencana bonus, perjanjian utang/debt covenant, biaya politik), pemilihan metode akuntansi, dan tingkat
pertumbuhan secara parsial terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan manufaktur yang tercatat (listing)di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005 sampai dengan
2010. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, jumlah
perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 91 perusahaan. Data yang digunakan dalam
penelitianini adalah data sekunder yang diambil dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM), Indonesia Capital
Market Directory (ICMD) dan laporan keuangan tahunan. Penelitian ini meliputi variabel independen dan
dependen, variabel independen yang meliputi : motivasi yang terdiri dari (rencana bonus, perjanjian
utang/debt covenant, biaya politik), strategi pilihan metode akuntansi, dan tingkat pertumbuhan. Variabel
dependennya adalah manajemen laba. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda
beserta pengujian asumsi klasik.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa : 1) Hasil pengujian regresi secara bersama-sama menunjukkan
adanya pengaruh dari variabel-variabel rencana bonus, perjanjian utang, biaya politik, pemilihan metode
akuntansi, dan tingkat pertumbuhan terhadap manajemen laba pada perusahaanmanufaktur di Bursa Efek
Indonesia; dan 2) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel biaya politik dan pemilihan metode
akuntansi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Dan untuk pengujian secara parsial menunjukkan variabel-variabel rencana bonus,
perjanjian utang, dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Kata kunci : Motivasi, Strategi, Tingkat Pertumbuhan, Manajemen Laba

07312316 - MOHAMAD RIFAN ARDIANSYAH
PERSEPSI MUZAKKI DAN AMIL TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ZAKAT
ABSTRAK :

This research aims to understand the differences in perception between muzakki and amil about
transparency and accountability in the management of zakat. Hypothesis that are proposed: (1) There are
differences in perception between muzakki and amil about transparency in the management of zakat. (2)
There are differences in perception between muzakki and amil about accountability in the management of
zakat. The subjects of this research are 30 muzakki and 30 amil in Badan Amil Zakat Daerah Istimewa
Yogyakarta. Validity test used Pearson’s Corelation Product Moment, and reliability test used Cronbach
Alpha. The result of this research show that:; There are differences in perception between muzakki and amil
about transparency in the management of zakat significantly; there are differences in perception between
muzakki and amil about accountability in the management of zakat significantly.
Keywords: Perception, Transparency, Accountability,and management of zakat.
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08312259 - MERRYTA AYU KUMALA DEWI
PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP
KECURANGAN AKUNTANSI PADA PASAR MODERN DI DIY
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah efektivitas pengendalian internal dan audit internal
berpengaruh besar terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian
lanjutan yang dilakukan oleh Dwi Febri Yandi, namun penelitian ini dilakukan pada Pasar Modern di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang langsung diberikan kepada
para direktur keuangan atau karyawan bagian keuangan pasar modern yang ada di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengefektifan pengendalian
internal berpengaruh negative terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan pada hasil hipotesis kedua
dalam penelitian ini menyatakan bahwa auditor internal berpengaruh positif terhadap kecurangan
akuntansi.
Kata kunci : Pengendalian Internal, Audit Internal, Kecurangan Akuntansi (Fraud)

08312460 - DENI IRAWAN
ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA
STUDI PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2009-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba” yang
bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap kualitas
laba. Penelitian ini mengambil sampel seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dengan menggunakan metode purposive sampling untuk tahun antara 2009-2011. Dari seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya 61 perusahaan yang menjadi sampel dari
penelitian ini. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah kualitas laba yang diukur menggunakan
discrectionary accrual, variabel independennya adalah keberadaan komite audit, komisaris indipenden,
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuan dewan komisaris, dan ukuran dewwan direksi.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresiberganda.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komisaris indipenden dan ukuran dewan direksi mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan kecberadaan komite audit, kepemilikan
institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan
dalam meningkatkan kualitas laba
Kata Kunci : Kualitas laba, corporate governance, discretionary accrual

08312482 - ADE IRAWAN
PENGARUH RASIO CAMEL TERHADAP MANAJEMEN LABA (PERBANDINGAN BANK SYARIAH DAN
BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA )
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio CAMEL terhadap praktek manajemen laba di
bank syariah dan perbankan konvensional. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah capital (CAR),
asset (NPL), management (NPM), earning (ROA), dan Liquidity (LDR). Pengumpulan data menggunakan
metode purposive sampling pada populasi baik bank syariah dan konvensional selama tahun 2010 dan 2011
dan diperoleh 11 perusahaan baik perbankan syariah maupun konvensional yang dapat dijadikan sampel
penelitian Penelitian ini menggunakan regresi logistic yang digunakan untuk menguji pengaruh rasio
CAMEL terhadap praktek manajemen laba di bank syariah dan perbankan konvensional. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap praktek
manajemen laba baik di bank syariah maupun konvensional adalah capital (CAR). Sedangkan sisanya asset
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(NPL), management (NPM), earning (ROA), dan Liquidity (LDR) menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang
signifikan terhadap praktek manajemen laba baik di bank syariah maupun konvensional.
Kata kunci: Rasio Camel, Praktek Manajemen Laba

09312016 - LAITSY HAIKA RAMADHANIA
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN BELANJA DAERAH
(STUDI KASUS PADA PROVINSI DI INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal terhadap
pendapatan asli daerah dan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada provinsi di
Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel 33 provinsi di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2007-2010. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metoda
sensus. Metoda sensus yaitu metoda dengan mengambil seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang
berjumlah 33 provinsi. Pengujian data dilakukan dengan regresi menggunakan alat bantu SPSS versi 17.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, seluruhnya terbukti.
Hipotesis yang terbukti tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap
belanja daerah.
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, belanja modal, pendapatan asli daerah, belanja daerah

09312019 - MOCHAMMAD RAHARTYO ALUN
ANALISIS PERSEPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aspek individu perilaku, aspek organisasi pemerintahan,
aspek peraturan perundang-undangan, aspek pengawasan, terhadap korupsi anggaran pendapatan dan
belanja daerah di kota Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sampel para Pegawai Pemerintah Daerah pada
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan. Sampel diambil dengan menggunakan metode Purposive
Sampling. Dari seluruh kuesioner yang didistribusikan sejumlah 60, kuesioner yang dapat diolah sebanyak
47. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari empat hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, tiga diantaranya terbukti. Hipotesis yang
terbukti tersebut menunjukkan bahwa aspek organisasi pemerintahan, aspek peraturan perundang-
undangan, dan aspek pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap korupsi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) khusunya di Kota Yogyakarta. Sedangkan aspek prilaku individu tidak berpengaruh
terhadap terjadinya korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kata Kunci : aspek perilaku individu, aspek organisasi pemerintahan, aspek peraturan perundang-undangan,
aspek pengawasan, korupsi APBD.

09312032 - ARUM AMBARWATHIE KUSUMANINGSIH
PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh dana perimbangan, Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah. Sampel dari penelitian ini adalah
APBD 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2012.
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-
lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah. Lebih lanjut dari penelitian ini diketahui
bahwa belanja daerah lebih dipengaruhi dana perimbangan dibandingkan dengan PAD dan lain-lain
pendapatan yang sah. Hal ini berarti bahwa pemerintah provinsi masih mengandalkan transfer dari
pemerintah pusat.
Keyword: Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Belanja
Daerah

09312073 - ANGGA BUDI KUNCORO
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR POLITIK DAN KULTUR ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI
PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
ABSTRAK :

Measurement of performance achievement in the government agencies always be affected by 2 factors,
that are political factor and organizational culture. The objective of this research were to examined the
effect of political factor and organizational culture against measurement of performance implementation.
Data was collected through questionnaires to the researh respondents, that were the employees from local
government agency of Demak Regency. The analysis method of this researh uses multiple regression
analysis. This analysis required statistical computer software SPSS for windows release 17.00. The output of
this research indicated that political factor and organizational culture has significant and positive influence
against measurement of performance implementation.
Keywords : Political factor, organizational culture and measurement of performance implementation.

09312151 - STEVANI SANDHIANO
EXPECTATION GAP ANTARA NASABAH DAN MANAJEMEN BMT TERHADAP URGENSI LAPORAN
KINERJA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BMT : STUDI EMPIRIS BMT BERINGHARJO
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Manajemen memiliki informasi secara komprehensif tentang kinerja BMT dan tidak akan memberikan
informasi tersebut kepada nasabah. Nasabah hanya memiliki informasi terbatas pada laporan keuangan.
Kondisi ini dapat menyebabkan kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap informasi
keuangan dan non-keuangan. Mengenai masalah ini, BMT harus menyediakan informasi baik keuangan dan
informasi non keuangan bagi nasabah. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui kemungkinan adanya
kesenjangan harapan dalam informasi yang diberikan oleh BMT sebagai penyedia informasi kepada
nasabah sebagai pengguna informasi.
Berdasarkan teori asimetri informasi, pelanggan sebagai kelompok yang kurang informasi, akan menuntut
lebih banyak informasi dari BMT. Namun untuk beberapa alasan, BMT bisa membatasi informasi yang
diberikan kepada nasabah. Seratus empat belas pelanggan terdiri dari rekening nasabah tabungan
mudharabah dan pelanggan pembiayaan, dan Tiga puluh sembilan staff BMT Beringharjo di Yogyakarta
telah disurvei dengan kuesioner.
Penelitian ini menggunakan independent sample t-test dalam menganalisis kesenjangan harapan kedua
kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesenjangan harapan antara nasabah
dengan manajemen pada laporan kinerja keuangan BMT Beringharjo dan untuk mengidentifikasi
kesenjangan harapan antara nasabah dengan manajemen pada non-keuangan kinerja laporan BMT
Beringharjo. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen
informasi keuangan BMT Beringharjo. Sedangkan pemeriksaan informasi non-keuangan menunjukkan
kesenjangan harapan antara harapan nasabah dan manajemen inforrmasi non-keuangan BMT Beringarjo.
Kata kunci : Kesenjangan harapan, BMT, asimetri informasi, informasi keuangan, informasi non keuangan.
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09312155 - VEGA NOVITA SARI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANATARA PENDEKATAN LAPORAN LABA RUGI
DENGAN SHARI'ATE VALUE ADDED STATEMENT(SVAS) PADA PT. BANK SYARIAH MEGA
INDONESIA DAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI
ABSTRAK :

The objectives of this study are to analyze the differences in financialperformance of Islamic bank by using
the income statement approach and valueadded approach on financial ratios. Financial performance used
consisted of ROA,ROE, LB/AP, NPM, and BOPO.
Object used in this research is PT. Bank Syariah Mega Indonesia and PT. Bank Syariah Mandiri. The
population of this research is the financial statements ofPT. Bank Syariah Mega Indonesia and PT. Bank
Syariah Mandiri, while the sample was consolidated financial statements for the years 2008-2011. Analysis
tool used to prove the hypothesis of this study is an independent samplet-test.
The results showed that there were significant differences ratio ( ROA, ROE, LB/AP, and NPM ) between ISA
and VAA. However, there were not significant difference ratio BOPO. Overall the level of profitability
showed that there were significant differences between Income Statement Approach and Shari’ate Value
Added Statement.
Keywords: Financial Performance, Islamic Banking, Sharia Enterprise Theory (SET), Shari’ate Value Added
Statement

09312172 - GUMILANG SURYA ASMARA
ANALISIS PENGARUH INFORMASI ARUS KAS, DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM
SYARIAH DALAM KELOMPOK JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2011-2012
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Informasi Arus Kas yang terdiri dari Total Arus Kas
(TAK), Arus Kas Investasi (AKI), Arus Kas Operasi (AKO), dan Arus Kas Pendanaan (AKP), serta Informasi Laba
Akuntansi (LAK) terhadap Return Saham Syariah dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2011-
2012. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dimana dalam penelitian ini menekankan pada pengujian teori-
teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris, obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan
yang pernah terdaftar dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011-2012 atau 4 (empat) periode.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, analisis data deskriptif, pengujian
asumsi klasik, pengujian regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan positif terhadap Return Saham Syariah adalah
Total Arus Kas (TAK), Laba Akuntansi (LAK), Arus Kas Operasi (AKO), Arus Kas Pendanaan (AKP). Sedangkan
Arus Kas Investasi (AKI) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham Syariah.
Kata Kunci: Total Arus Kas (TAK), Laba Akuntansi (LAK), Arus Kas Operasi (AKO), Arus Kas Investasi (AKI),
Arus Kas Pendanaan (AKP), Return Saham syariah.

09312220 - BRYAN ADAM IBRAHIM
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PERATAAN LABA DENGAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI VARIABEL MODERATING ( STUDI PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011 )
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan yaitu : ukuran perusahaan,
dividend payout ratio, financial leverage, dan pertumbuhan perusahaan terhadap tindakan perataan laba
dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderate pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Faktor-faktor yang diuji adalah ukuran perusahaan, dividend payout ratio, financial leverage, dan
pertumbuhan perusahaan. Variabel moderate digunakan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh
tersebut yaitu Good Corporate Governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial. Indeks eckel
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digunakan untuk menentukan praktik perataan laba. Penelitian ini menggunakan sampel 38 perusahaan go
public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode 2009-2011. Metode analisis dari penelitian ini
menggunakan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan dan
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Dividend payout
ratio dan financial leverage berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan perataan laba. Ukuran
perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap praktik
perataan laba.
Kata kunci : ukuran perusahaan, dividend payout ratio, financial leverage, pertumbuhan perusahaan,
perataan laba, kepemilikan manajerial

09312227 - FARHAD
AUDIT EXPECTATION GAP ANTARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN
AUDITOR PEMERINTAH
ABSTRAK :

This study aims to determine the existence of audit expectation gap in the public sector. This study
contained two groups of respondents are users of financial statements the government (society,
government officials and members of Parliament) and the Government Auditor. In this study consists of the
dimensions of reporting, accountability, audit concepts, roles and responsibilities of the auditor and
reliability of the audit results In this study, the sample used as 196 respondents consisted of 32 auditors
BPK, 90 people, 31 members of the Commission B D.I.Yogyakarta Parliament and the Budge Board, and 43
regional Government Employees. In the data collection questionnaire survey method and analysis tool used
is the Mann-Whitney U.
The results of the research are the statistics mentioned Audit Expectation Gap between Perception auditor
to users of financial statements of the reporting, accountability, audit Concepts i.e., Auditor Competence,
Indepedensi Auditor, Performance Audit Opinion and Reasonable and of the roles and responsibilities of
the auditor and the reliability of the Audit results.
Keywords: Audit Expectation Gap, User Reports Government finance, Government Auditors, Reporting,
Accountability, Audit Concepts, Roles and responsibilities of the Auditor and reliability of the audit results.

09312250 - RICO PRADITYA
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA DAN SIKAP APARAT PEMERINTAH
DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN LOCUS OF CONTROL SEBAGAI VARIABEL MODERATING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja dan sikap aparat
pemerintah daerah dengan menggunakan variabel moderating locus of controldi pemerintah kota
Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sampel para pegawai pemerintah kota Yogyakarta yang turut
berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.Sampel diambil dengan metode purposive sampling.Data
diperoleh menggunakan kuesioner yang dibagikan. Sebanyak 60 kuesioner dibagikan, kembali 47 dan dapat
diolah 37.Selanjutnya data diolah menggunakan SPSS 17.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis
partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dan juga sikap aparat pemerintah
daerah dinyatakan didukung sebagian.Sedangkan hipotesis Locus of Control berpengaruh positif terhadap
hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja dan sikap dinyatakan didukung.
Kata kunci:partisipasi anggaran, locus of control, kinerja, dan sikap
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09312332 - YEDIZAL ARFIANTO
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, DANA ALOKASI
UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN
KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan
Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (SiLPA), Luas Wilayah, terhadap
Belanja Modal dan Kaulitas Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi-Provinsi Se Jawa Tahun 2004-2010.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dimana dalam penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori
melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka yang bertujuan menguji hipotesis. Penelitian ini
merupakan penelitian empiris, obyek dalam penelitian yaitu Provinsi-Provinsi Se Jawa yang
mempublikasikan Laporan Keuangan APBD dan Laporan IPM tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun
2010. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; analisa data deskriptif, pengujian
asumsi klasik, pengujian regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja
Modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Dana Alokasi Umum
(DAU). Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (IPM).
Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tidak signifkan, dan Luas Wilayah berpengaruh
negatif signifikan.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA), Luas Wilayah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

09312433 - ANDI FITRIANTO
PENGARUH KARAKTERISTIK ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH :
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik anggaran terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah dan membuktikan apakah komitmen organisasi sebagai variabel moderating terhadap
hubungan karakteristik anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul. Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 96 responden pada 2 Badan dan 4
Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode survey
kuisioner. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji R2, uji F, dan uji t
yang diolah dengan bantuan program SPSS for Windows versi 16.0. Hasil dari penelitian secara statisitik
menunjukkan bahwa karakteristik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah
daerah. Sedangkan interaksi antara lima komponen karakteristik anggaran terhadap komitmen organisasi
tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini membuktikan komitmen organisasi
tidak memperkuat dalam hubungan antara karakteristik anggaran dengan kinerja aparat pemerintah
daerah.
Kata kunci : Karakteristik Anggaran, Kinerja, dan Komitmen Organisasi

09312448 - HARRY APRIANSANI GINTING
PENGARUH PENERAPAN IFRS TERHADAP RELEVANSI NILAI DARI NILAI BUKU PER LEMBAR
SAHAM DAN LABA PER LEMBAR SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI
BEI
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari penerapan IFRS terhadap relevansi nilai
bookvps dan eps. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Sampel dipilih
dengan metode purposive sampling. Data diperoleh langsung dari www.idx.co.id dan ICMD tahun 2010.
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Data dianalisis dengan menggunakan regresi dengan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service
Solution) 16. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Book Value Per Share berpengaruh positif
terhadap harga saham (setelah dan sebelum penerapan IFRS), Earning Per Share berpengaruh positif
terhadap harga saham saham (setelah dan sebelum penerapan IFRS), pengaruh informasi akuntansi (BVPS
dan EPS) terhadap harga saham lebih besar setelah penerapan IFRS dibanding sebelum penerapan IFRS. Hal
ini disebabkan karena lebih besarnya nilai Adjusted R Square pada tahun 2012 (0,730) , dibanding nilai
Adjusted R Square tahun 2010 (0,715). Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai buku ekuitas dan laba
memiliki meningkat pada saat penerapan IFRS
Kata kunci: Nilai relevansi, Nilai buku per lembar saham, Laba per lembar saham, Harga saham

09312462 - FENY PUJIANTI
PENGARUH RASIO CAMELS TERHADAP RETURN ON ASSET(ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA
ABSTRAK :

The objectives of this research is to analyze the influence of Ratio CAMELS The Return on Assets (ROA) in
Islamic Banks Registered in Bank Indonesia. This research uses time series data from The Islamic Bank’s
quarterly published financial reports during 2008-2011 periods. The population used in this research are 11
Islamic Banks in Indonesia. After passing the purposive sampling phase, there were 4 samples of Islamic
Banks that meet the criteria – Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri,
Bank Mega Syariah and Bank Bukopin Syariah. The data analysis technique used in this study is multiple
regression analysis to obtain a comprehensive picture of the relationship between variables. Meanwhile,
the classical assumptions test used in this study are autocorrelation, normality, multicollinearity, and
heteroscedasticity.
The result of this research shows that CAR doesn’t significantly influence on ROA. BOPO and NPF have a
negative and significant influence on ROA. Meanwhile, FDR variable has a positive and significant influence
on ROA.
Keywords: CAR (Capital Adequacy Ratio), BOPO, NPF (Non Performing Financing), FDR (Financing to Deposit
Ratio), ROA (Return On Asset)

09312524 - DINDA AYU SHOLICHA
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU
TERHADAP KINERJA KARYAWAN BMT DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SIA, EKI, STR, dan LOC terhadap kinerja
karyawan. Peneliti menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data responden. Penelitian ini
menggunakan data yang diperoleh dari persepsi individu pada BMT di Yogyakarta yang memanfaatkan
sistem informasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Data dikumpulkan dari kuesioner yang dikirimkan
kepada 30 karyawan BMT di Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi
melalui program SPSS 16. Metode analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan
regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, etika
kerja Islam, dan sikap terhadap risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Namun, locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Etika Kerja Islam (EKI), Sikap Terhadap Risiko (STR),
Locus Of Control (LOC), dan Kinerja Karyawan
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09312531 - SUCI LESTARI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ISLAM: STUDI PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN
BERDASARKAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEKS DAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE
INDEKS
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
antara perbankan Islam dan perbankan konvensional di Indonesia. Peneliti menggunakan Global Reporting
Initiative Indeks dan Islamic Sosial Reporting Indeks sebagai dasar untuk membandingkan skor antara
perusahaan sampel. Sampel penelitian adalah enam lembaga perbankan konvensional dan enam lembaga
perbankan Islam. Dengan jenis data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode skoring dan
uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan CSR berdasarkan indeks GRI pada bank
syariah berbeda dengan pengungkapan CSR berdasarkan indeks GRI pada bank konvensional. Kemudian
pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada bank syariah sama dengan pengungkapan CSR berdasarkan
indeks ISR pada bank konvensional. Dan terakhir pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR dan indeks GRI
pada bank syariah berbeda.
Kata kunci: Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Global Reporting Initiative (GRI) indeks, dan Islamic
Social Reporting (ISR) indeks

09312534 - M. NUR HIDAYAT ARIF PUTRA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFIT DISTRIBUTION MANAGEMENT PADA
BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2013
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profit Distribution
Management atas simpananan deposan pada bank syariah di Indonesia. Faktor-faktor (Variabel dependen)
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profit Distribution Management dan Kecukupan Modal,
Efektivitas Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, Proporsi Dana
Pihak Ketiga, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Proporsi Pembiayaan Operasional, Proksi Rasio
Pasar, dan Bi Rate sebagai variabel independen. Sampel dalam penelitian ini adalah bank syariah yang
terdaftar di Bank Indonesia dengan periode triwulan IV 2008 hingga triwulan I 2013. Pemilihan sampel
menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan berupa data sekunder. Bank yang terpilih
sebagai sampel adalah Bank Mega Syariah, Bank Bri Syariah, Bank UUS NTB, Bank UUS Sumatra Selatan,
Bank UUS Kalimantan Timur, dan Bank UUS Daerah Istimewa Jakarta. Alat uji dalam penelitian ini adalah
regresi linear berganda. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Efektivitas Dana Pihak Ketiga, Risiko
Pembiayaan, dan Proporsi Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Profit Distribution Management.
Variabel Kecukupan Modal, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Proksi Rasio Pasar berpengaruh
negatif terhadap Profit Distribution Management. Sedangkan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto,
Proporsi Pembiayaan Operasional, dan Bi Rate tidak berpengaruh terhadap Profit Distribution
Management.
Kata Kunci : profit distribution management, dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, akuntansi syariah, bank
syariah

09312564 - NUR FADHILAH YULIA DWI SUPRINA
PERSEPSI MUZAKKI DAN AMIL TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ZAKAT
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara muzakki dan amil
terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Data dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner yang diberikan kepada muzakki dan amil dari 3 buah LAZ yang berada di Yogyakarta. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test melalui program SPSS 16. Rata-rata persepsi
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amil terhadap transparansi adalah sebesar 71,46 lebih besar daripada persepsi muzakki, yaitu sebesar
61,38. Rata-rata persepsi amil terhadap akuntabilitas adalah sebesar 35,34 lebih besar daripada persepsi
muzakki, yaitu sebesar 30,66. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara
muzakki dan amil terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, yang ditunjukkan oleh nilai
signifikansi sebesar 0,000 dan 0,000, yang lebih kecil dari alpha 0,050.
Kata kunci: persepsi, amil, muzakki, transparansi, dan akuntabilitas

DEKAR URUMSAH., SE., SSI., M.COM

08312342 - AHMAD IKHWAN FAUZI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN SISTEM
E-TICKET (PADA PT. KAI)
ABSTRAK :

Dunia saat ini telah memasuki era globalisasi yang menuntut segala informasi dapat diakses secara cepat
dan praktis. Industri transportasi menawarkan sistem e-ticket sebagai solusi masalah ini. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam penggunaan sistem e-ticket
pada PT. KAI dengan menggunakan pendekatan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh, et al. (2003). UTAUT merupakan salah satu model
penerimaan Teknologi Informasi. Sejauh mana pengguna dapat menerima dan memahami teknologi adalah
hal penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari implementasi teknologi tersebut. Penelitian ini
mengambil sampel sebanyak 100 responden di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian
perhitungan data tersebut menggunakan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh signifikan dan positif antara Variabel Outcome expectancy, Facilitating Condition, Intention to use
dan social influence terhadap Minat penggunaan sistem informasi.
Kata Kunci : UTAUT, e-ticket, SmartPLS.

08312470 - SONYA KOVALESWANI
PERBANDINGAN KINERJA DAN STRUKTUR KEUANGAN PADA PERUSAHAAN KELUARGA DAN
PERUSAHAAN NON KELUARGA DI INDONESIA (STUDY PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2007-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja dan struktur keuangan perusahaan keluarga
dan perusahaan non keluarga di Indonesia. Sebagian besar studi empiris di dunia menyatakan bahwa
perusahaan keluarga memiliki kinerja dan struktur keuangan yang lebih baik daripada perusahaan non
keluarga.
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2007-2011.
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive random sampling. Jumlah akhir sampel penelitian
adalah 10 perusahaan keluarga dan 10 perusahaan non keluarga. Metode analisis dalam penelitian ini
adalah t test bila datanya berdistribusi normal, dan uji U Mann-Whitney bila datanya berdistribusi tidak
normal.
Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan keluarga yang dilihat dari ROA,
ROE, NPM, dan GPM ternyata tidak lebih baik secara signifikan terhadap perusahaan non keluarga. Struktur
keuangan perusahaan keluarga yang dilihat dari DER tidak lebih baik daripada perusahaan non keluarga,
sedangkan DR perusahaan keluarga lebih baik daripada perusahaan non keluarga, meskipun keduanya tidak
secara signifikan.
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Struktur Keuangan, Perusahaan Keluarga, Perusahaan Non Keluarga
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09312088 - HERMAWAN DWI ATMAJA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA UNTUK MENGIKUTI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK) (STUDI KASUS PADA MAHASISWA DI DIY)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi
berprestasi, motivasi ekonomi, motivasi gelar terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk
mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Serta menganalisis dan membuktikan apakah ada
perbedaan minat antara mahasiswa strata-1dan mahasiswa profesi. Pengumpulan data penelitian dilakukan
dengan cara memberikan kuesioner kepada responden baik mahasiswa strata-1 dan mahasiswa profesi
yang diwakili oleh empat perguruan tinggi di Yogyakarta yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam
Indonesia, Univesitas Sanata Dharma, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Sampel diambil dengan
metode purposive sampling. Metode analisis ini menggunakan regresi linear berganda dan independent t-
test dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi karir tidak
mempengaruhi minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Variabel
motivasi kualitas, motivasi berprestasi, motivasi ekonomi dan motivasi gelar mempengaruhi minat
mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi serta ada perbedaan minat
antara mahasiswa strata-1 dan mahasiswa profesi.
Kata Kunci : Pendidikan profesi akuntansi, motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi berprestasi, motivasi
ekonomi, motivasi gelar, perbedaan minat antara mahasiswa strata-1 dan mahasiswa profesi.

09312168 - DIO ALIEF ESA KURNIA
ANALISIS PENGARUH PRIVASI, KEAMANAN, PENGALAMAN, DAN KUALITAS INFORMASI
TERHADAP KEPERCAYAAN PELANGGAN ONLINE SHOPDALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PEMBELIAN(STUDY PADA PELANGGAN ONLINE SHOP DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh privasi, keamanan, pengalaman dan kualitas informasi
terhadap kepercayaan pelanggan online shop dalam pengambilan keputusan pembelian. Data diambil dari
data primer menggunakan kuisioner ditujukan pelanggan online shop di Yogyakarta sebagai sampel.
Penelitian menggunakan alat analisis data Partial Least Square dengan bantuan software smartPLS versi 1.0.
Hasil penelitian menunjukkan privasi, keamanan, pengalaman, dan kualitas informasi berpengaruh secara
signifikan terhadap kepercayaan pelanggan online shop.
Kata Kunci : Privasi, Keamanan, Pengalaman, Kualitas Informasi, Kepercayaan, Keputusan Pembelian.

09312557 - ROSA NIKMATUL FAJRI
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENG-
AWASAN MELEKAT & PRINSIP TRANSPARANSI THD AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN & BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI EMPIRIS PD DPRD KAB. REMBANG)
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem
Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatana
dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Rembang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah realisasi anggaran pada
Sekretariat, mengetahui keefektifan dan keefesiensian dari system pengawasan melekat dan membuktikan
bahwa prinsip transparansi sudah optimal dalam penyelenggaraannya. Sumber data dan metode
pengumpulan data penelitian utama yang diperlukan adalah menggunakan data primer yaitu sumber data
yang diperoleh dari responden melalui survey, kuesioner dan purposive sampling. Analisis data
menggunakan Smart Partial Least Square (SmartPLS).
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, APBD.
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ERNA HIDAYAH, DRA, M.SI, AK

06312070 - DELIANSYAH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN BERGANTI KANTOR AKUNTAN PUBLIK
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE (2009-
2012))
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti kantor
akuntan publik. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-
2012. Jumlah sampel sebanyak 51 perusahaan. Variabel-variabel yang digunakan adalah pergantian
manajemen (PM), reputasi auditor (RA), financial distress (DER), opini auditor (OA), share growth (SHGR),
firm size (size) dan perusahaan berganti KAP. Dengan menggunakan regresi logistik (logistic regression),
penelitian ini menguji pengaruh pergantian manajemen, reputasi auditor, financial distress, opini auditor,
share growth, dan firm size terhadap perusahaan berganti KAP. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
(1) Pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan berganti KAP, (2) reputasi
auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan bergant KAP, (3) financial distress tidak
berpengaruh signifikan terhadap perusahaan berganti KAP, (4) opini auditor tidak berpengaruh signifikan
terhadap perusahaan berganti KAP, (5) share growth tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan
berganti KAP, (6) firm size berpengaruh signifikan terhadap perusahaan berganti KAP. Kata kunci : berganti
KAP, pergantian manajemen, reputasi auditor, financial distress, opini auditor, share grwoth, firm size.

06312183 - WIKA SAMINITO ANDJILIN
ANALISIS PENGARUH RASIO CAMELS TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK (STUDI KASUS PADA
BANK PERSERO DAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2005-
2010)
ABSTRAK :

Rasio CAMELS (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity) adalah rasio yang sering
digunakan sebagai tolak ukur dalam pengukuran kinerja bank. Suatu bank dapat dikatakan sehat apabila
bank tersebut dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank
Sentral.
Dalam melakukan penelitian ini, objek yang penulis analisis yaitu seluruh perusahaan perbankan yang
terdaftar (listed) di BEI dengan kriteria bank menerbitkan laporan keuangan selama lima tahun, yaitu tahun
2005-2010, serta laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang berakhir 31 Desember dan telah
diaudit. Sumber datanya berasal dari Indonesian Capital Market Directory, JSX Monthly Statistic, JSX
Quarter Statistic dan Fax Book. Penelitian ini menggunakan model analisis koefisien regresi berganda
berdasarkan pada model kuarat terkecil biasa OLS (Ordinary Least Square) untuk menganalisis pengaruh
CAR, NPL, NPM, ROA, LDR, dan IRR terhadap kinerja keuangan (Y) dalam hal ini pertumbuhan laba.
Berdasarkan perhitungan dan analisis dengan menggunakan rasio CAMELS yang sudah dilakukan penulis,
dapat diambil kesimpulan bahwa hanya rasio CAR (Capital) dan rasio ROA (Earnings) yang berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Dengan kata lain semakin besar kedua rasio tersebut
maka semakin tinggi pertumbuhan laba. Sedangkan rasio NPL,NPM,LDR,IRR (Assets, Management,
Liquidity, Sensitivity) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Sehingga semakin tinggi atau
rendah rasio tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan laba bank
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06312293 - YONAS MALIK
PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO SOLVABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA
PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BEI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio profitabilitas yaitu return on asset (ROA), return on equity
(ROE), net profit margin (NPM) berpengaruh positif terhadap return saham dan menganalisis rasio
solvabilitas yaitu debt to Equity Ratio (DER), debt to total capital assets ratio (TCAR), long term debt to
equity ratio (LTDER) berpengaruh negative terhadap return saham. Sampel pada penelitian ini dilakukan
secara purposive sampling sampel pada perusahaan kelompok makanan dan minuman yang terdaftar BEI
periode 2007-2011. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari Indonesia Capital
Market Dictionary (ICMD) tahun 2007-2011. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian rasio NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap
return saham dan DER, TCAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan ROA,
ROE dan LTDER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, .
Kata kunci : Return Saham, return on asset (ROA), return on equity (ROE), net profit margin (NPM), debt to
Equity Ratio (DER), debt to total capital assets ratio (TCAR), long term debt to equity ratio (LTDER).

07312145 - DHIKA YUDHA PERDANA
PENGARUH BIAYA AGENSI: STRUKTUR KEPEMILIKAN, DISPERSION OF OWNERSHIP, DAN
STRUKTUR MODAL TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2007-2011
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah biaya agensi : Struktur
kepemilikan , dispersion of ownership , dan struktur modal berpengaruh pada kebijakan deviden.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.. Rasio-rasio yang
digunakan adalah struktur kepemilikan yang diproksi dengan institusional ownership , dispersion ownership
yg di proksi dengan jumlah kelompok pemegang saham , dan struktur modal yang diproksi dengan DER.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Institusional ownership berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). Dispersion of Ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Dividen Payout Ratio (DPR).Struktur Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dividen Payout
Ratio (DPR)
Kata kunci : Institusional Ownership, Dispersion of Ownership, Struktur Modal, dan Kebijakan Dividen.

07312380 - DINA DWIPRATIWI
ANALISIS MINAT BERPERILAKU MAHASISWA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MOBILE
BANKING DI KOTA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Analisis Minat Berperilaku Mahasiswa Dalam Penggunaan Teknologi Mobile Banking
di Kota Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para nasabah
bank dalam keinginan menggunakan layanan mobile banking di kota Yogyakarta,
Indonesia. Penelitian ini berfokus terhadap variabel Manfaat (Perceived Usefulness), Kemudahan
Penggunaan (Perceived Ease of Use), Privasi (Privacy), Keamanan (Security) dan gender sebagai variabel
moderasi dalam pengujian tingkat minat berperilaku (Behavioral Intention) dalam penggunaan
teknologi mobile banking dengan memodifikasi konsep Technology Acceptance Model (TAM).
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank yang pernah menggunakan teknologi mobile banking di
Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik sampling aksidental, dari seluruh
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kuisioner yang tersebar sejumlah 250, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 210 sampel. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan program PLS.
Dari seluruh hipotesis yang diujikan penelitian ini dua diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang tidak
terbukti tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak mempengaruhi perilaku nasabah
dalam menggunakan teknologi mobile banking. Variabel-variabel tersebut adalah
kemudahan penggunaan dan gender.
Kata Kunci: Mobile Banking, Manfaat (Perceived Usefulness), Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of
Use), Privasi (Privacy), Keamanan (Security), Gender, Minat Berperilaku (Behavioral Intention), Technology
Acceptance Model (TAM).

08312091 - SAWUNG AJI KALBAKTI
PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja kingkungan (PROPER) dan pengungkapan
tanggung jawab sosial (CSR) terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia. Populasi dalam
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang mengikuti PROPER dan tercatat (Go Public) di Bursa Efek
Indonesia (BEI) 2009-2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 perusahaan.
Metode yang digunakan dalam pemilihan objek pada penelitian ini adalah purposive sampling. Model
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda yang dilakukan
dengan bantuan program komputer SPSS versi 17.0 for Windows.
Hasil pengujian regresi menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengungkapan tanggung jawab sosial
terhadap variabel Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). Dan hasil pengujian regresi
menunjukkan tidak adanya pengaruh positif antara pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap
variabel Earning Per Share (EPS) dan kinerja lingkungan (PROPER) terhadap variabel Return On Assets
(ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS).
Keywords : kinerja lingkungan (PROPER), pengungkapan tanggung jawab sosial, Return On Assets (ROA),
Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS).

08312243 - NASUKHA NUR RAHMAH
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PERUSAHAAN YANG TERMASUK KELOMPOK SEPULUH BESAR MENURUT CORPORATE
GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan corporate governance terhadap
kinerja keuangan pada perusahaan yang termasuk dalam kelompok 10 besar menurut corporate overnance
perception index (CGPI) tahun 2007-2011. Variabel independen penelitian ini adalah corporate governance
yang dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks skor CGPI yang dikeluarkan oleh IICG. Sedangkan
variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan diukur dengan menggunakan return on
investment (ROI), return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan net profit margin (NPM).
Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang termasuk dalam kelompok sepuluh besar perusahaan
terbaik dalam ajang good corporate governance tahun 2007-2011. Metode pengumpulan data
menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan 30 perusahaan sebagai sampel. Penelitian ini
menggunakan regresi linear sederhana sebagai analisis datanya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance tidak memiliki pengaruh
terhadap return on investment (ROI), return on equity (ROE), dan net profit margin (NPM) tetapi
berpengaruh terhadap return on asset (ROA).
Kata kunci: good corporate governance, return on investment, return on asset, return on equity, net profit
margin
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09312001 - DESIANAFITRIANI
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRISPADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan
dividen pada nilai perusahaan. Data diambil dari laporan ICMD periode 2007 – 2011 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan alat analisis data regresi
berganda (multiple regression) dengan bantuan software SPSS versi 17.00. Hipotesis diuji dalam penelitian
ini menggunakan analisis multiple regression. Hasil penelitian menunjukkan keputusan investasi tidak
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini dapat diartikan besar kecilnya nilai
keputusan investasi maka nilai perusahaan (PBV) tidak akan berubah. Keputusan pendanaan mempunyai
pengaruh yang positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin
besar keputusan pendanaan maka nilai perusahaan (PBV) akan semakin meningkat. Kebijakan dividen tidak
mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini dapat diartikan bahwa
besar kecilnya dividen yang dibagikan kepada investor tidak mengakibatkan perubahan nilai perusahaan
(PBV).
Kata Kunci / Keyword : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan

09312072 - DESY ISFIANDARI
PENGARUH KEPERCAYAAN, RESIKO, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN BELANJA
ONLINE
ABSTRAK :

This study aimed to determine the effect of trust, risk, and brand image for online shopping decisions. In
this study, there were four hypotheses and two regression analyzes. The methods used to obtain data from
respondents is to spread a questionnaire to 150 students FE UII Accounting. Samples were taken by using
purposive sampling technique. Engineering test data using descriptive and quantitative analysis with SPSS
17. The results of this study indicate that trust and a positive brand image in the online shopping decision
and risk a negative influence on purchasing decisions online. The results of this study can be used by the e-
vendors to increase consumer confidence in its web and minimize the risks posed when the transaction so
that the consumer will be satisfied with the services provided.
Keywords: trust, risk, brand image, online shopping intention

09312148 - DEVI ERLITASARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE
GOVERNANCE (STUDI KASUS: PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan
corporate governance. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur listing
perusahaan, dispersi kepemilikan, profitabilitas, proporsi dewan komisaris independen, dan status auditor.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2011. Sebanyak 63 perusahaan
digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dan item pengungkapan corporate governance diadopsi
dari penelitian Anyta (2011) yang mana terdapat 34 item pengungkapan. Penelitian ini menggunakan
regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan status auditor
berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance. Sedangkan umur
listing perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap luas pengungkapan corporate
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governance. Akan tetapi, dispersi kepemilikan, profitabilitas, dan proporsi dewan komisaris independen
tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan corporate governance.
Kata kunci: Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Governance, Perusahaan Manufaktur

09312154 - NURUL SETIANI
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN
MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SEKTOR BASIC INDUSTRY AND CEMICALS TAHUN 2008-2012)
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor basics industry and chemicals yang terdaftar di
BEI selama tahun 2008-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate
governance, meliputi: kepemilikan manajerial (KM), kepemilikan institusional (KI), proporsi dewan komisaris
independen (PDKI), total dewan komisaris (TDK) dan komite audit (KA) terhadap kinerja keuangan (CFROA)
dengan manajemen laba (DA) sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan sampel 22
perusahaan dengan menggunakan pusposive sampling. Metode analisis penelitian adalah analisis jalur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :(1) Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Proporsi Dewan
Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan; (2) Total
Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan; (3) kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, prporsi dewan kmisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh
signifikan terhadap Manajemen Laba; (4) total dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap
manajemen laba; (5) Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan;
(6)Manajemen Laba tidak menjadi variabel intervening hubungan antara corporate governance dan kinerja
keuangan.
Kata Kunci: Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan, Manajemen Laba, Analisis jalur,
Intervening Variable

09312177 - SRI HINAYU NARESWARI
ANALISIS PENGARUH VARIABEL KEUANGAN DAN NON KEUANGAN TERHADAP RETURN 1 HARI,
RETURN 1 BULAN, DAN PENGARUH TERHADAP RETURN 1 TAHUN SETELAH IPO
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel keuangan dan non keuangan terhadap return 1
hari setelah IPO, return 1 bulan setelah IPO, dan pengaruh terhadap return 1 tahun setelah IPO. Variabel
keuangan diukur dari NPS, PPS, EPS dan ROA. Sedangkan variabel non keuangan diukur dengan reputasi
underwriter, reoutasi auditor, jenis industri dan umur perusahaan.
Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 59 perusahaan manufaktur dan non manufaktur. Data
diambil dari Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan yang baru menerbitkan saham (IPO) tahun 2007-2010.
Penelitian menggunakan alat analisis data regresi berganda (multiple regression) dengan bantuan software
SPSS versi 17.00. Sebanyak 18 hipotesis diuji dalam penelitian ini menggunakan analisis multiple regression.
Hasil penelitian menunjukkan hanya reputasi underwiter yang berpengaruh secara signifikan terhadap
return 1 hari setelah IPO dan return 1 bulan setelah IPO. Sementara itu, return 1 hari setelah IPO tidak
berpengaruh signifikan terhadap return 1 tahun setelah IPO. Sedangkan return 1 bulan setelah IPO
berpengaruh positif terhadap return 1 tahun setelah IPO.
Kata Kunci : return 1 hari setelah IPO, return 1 bulan setelah IPO, return 1 tahun setelah IPO, informasi
keuangan, dan informasi non keuangan.
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09312190 - MELATI PUTRI NUGRAHANI
PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, KEMAMPUAN
MENGGUNAKAN KOMPUTER & PENGALAMAN TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti atas pengaruh persepsi manfaat,
persepsi kemudahan penggunaan, kemampuan menggunakan komputer, dan pengalaman terhadap
penggunaan internet banking. Metode penelitian adalah survei dengan pendekatan analisis deskriptif. Data
diolah dan dianalisis dengan model statistik regresi berganda dengan menggunakan bantuan perangkat
lunak SPSS 13.00. Objek dari penelitian ini adalah para mahasiswa FE UII yang pernah dan masih
menggunakan internet banking. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan
pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner secara langsung dengan metode purposive
sampling.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan,
kemampuan menggunakan komputer, dan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penggunaan internet banking.
Kata Kunci : persepsi manfaat, persepsi kemudahan, kemampuan menggunakan komputer, pengalaman
dan penggunaan internet banking.

09312296 - APRIAN PITOYO
ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN : DENGAN
KEPUTUSAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
ABSTRAK :

Manajer perusahaan sebagai agen yang telah ditunjuk oleh pemegang saham bertugas untuk membuat tiga
keputusan utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Keputusan
tersebut saling berhubungan dan akan menghasilkan nilai. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan
publik non lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010-2011.
Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling yaitu pengambilan sample
dengan kriteria tertentu. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 30 perusahaan. Untuk
menguji hipotesis yang diajukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara langsung maupun tidak langsung
terhadap nilai perusahaan melalui keputusan investasi, tetapi tidak melalui keputusan pendanaan dan
kebijakan dividen. Kepemilikan institutional tidak berpengaruh positif secara langsung maupun tidak
langsung terhadap nilai perusahaan melalui keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan
dividen. Sedangkan keputusan investasi dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan tetapi tidak pada keputusan pendaan.
Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan,
Kebijakan Dividen dan Nilai perusahaan

09312309 - RETINA FIKI NIKMATI
PENGARUH DEBT COVENANT, BONUS PLAN, POLITICAL COST, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERATING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh debt covenant, bonus plan, political cost, kepemilikan
institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, dan untuk mengetahui pengaruh
komposisi dewan komisaris independen dan komite audit dalam mempengaruhi hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen pada perusahaan go public di bursa efek indonesia. Metode
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009 sampai 2011. Sedangkan
sampel penelitian ini sebanyak 28 sampel. Penelitian ini menggunakan regresi berganda digunakan untuk
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menguji pengaruh debt covenant, bonus plan, political cost, kepemilikan institusional dan kepemilikan
manajerial terhadap manajemen, dan menggunakan uji interaksi atau moderate regression analysis untuk
menguji pengaruh komposisi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap hubungan debt
covenant, bonus plan, political cost, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial dengan
manajemen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara positif signifikan

terhadap manajemen laba adalah political cost. Sedangkan debt covenant, bonus plan, kepemilikan
institusional, dan kepemilikan manajerial tidak menunjukkan pengaruh terhadap manajemen laba. Dalam
uji interaksi, komposisi dewan komisaris independen dan komite audit memperlemah hubungan political
cost dengan manajemen laba, dan keduanya merupakan variabel moderating. Sedangkan komposisi dewan
komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap hubungan debt covenant, bonus plan,
kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial dengan manajemen laba, keduanya tidak terbukti
sebagai variabel moderating.
Kata kunci: debt covenant, bonus plan, political cost, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial,
manajemen laba, komposisi dewan komisaris independen, komite audit.

09312317 - RIZKA UMAROH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA (INCOME
SMOOTHING) (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini mengkaji faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba di bidang manufaktur dengan
menggunakan sampel dari 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu tiga tahun mulai tahun 2009 sampai 2011 dengan metode
pemilihan purposive sampling. Indeks Eckel digunakan untuk mengukur perataan laba, sedangkan ukuran
perusahaan diukur dengan total asset. Profitabilitas diukur dengan rasio laba bersih sebelum pajak
terhadap total aktiva, financial leverage diukur dengan rasio hutang terhadap total aktiva, Net Profit Margin
diukur dengan dengan rasio laba bersih setelah pajak terhadap total penjualan. Debt to Equity Ratio diukur
dengan hutang terhadap ekuitas. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan hasil
bahwa Net Profit Margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik perataan laba. Ukuran dan
Leverage perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik perataan laba. Sementara
Profitabilitas dan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba.
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, NPM, Debt to Equity Ratio, Perataan Laba

09312341 - FANNY ANANDITA MULYA WARDHANI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN INTERNET BANKING
DAN PENGGUNAAN INTERNET BANKING (STUDI EMPIRIS PADA NASABAH BANK BRI CABANG
PACITAN)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti atas pengaruh persepsi kegunaan,
persepsi kemudahan penggunaan, faktor sosial, keamanan dan kerahasiaan, dan kerumitan terhadap minat
pemanfaatan internet banking, serta pengaruh minat pemanfaatan internet banking terhadap penggunaan
internet banking. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Bank khususnya
bank BRI agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah bagi para nasabahnya.
Objek dari penelitian ini adalah para nasabah Bank BRI Cabang Pacitan yang telah dan baru berminat
menggunakan internet banking. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan
pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner secara langsung dengan metode convenience
sampling.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan tidak
berpengaruh terhadap minat pemanfaatan internet banking, faktor sosial, keamanan dan kerahasiaan, dan
kerumitan berpengaruh minat pemanfaatan internet banking, serta minat pemanfaatan internet banking
berpengaruh terhadap penggunaan internet banking.
Kata Kunci: persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, faktor sosial, keamanan dan kerahasiaan,
kerumitan, minat pemanfaatan internet banking, penggunaan internet banking

09312357 - ULFA AFFISA
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Akhir-akhir ini topik mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) banyak di bahas. Perusahaan di dunia
maupun di Indonesia juga semakin banyak yang mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan tanggung
jawab sosialnya. Kesadaran tentang pentingnya mempraktikan CSR ini menjadi trend global seiring dengan
semakin maraknya kepedulian mengutamakan stakeholders.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara Corporate Social Responsibility terhadap
kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA), Return On
Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) danPrice Earning Ratio (PER) dengan variabel kontrol size atau ukuran
perusahaan dan leverage. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2009-2011. Sampel dalam penelitian ini
sebanyak 123 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility
berpengaruh signifikan positif terhadap ROA, ROE dan EPS.Sedangkan hubungan antara CSR dan PER tidak
berpengaruh signifikan.
Kata kunci : Corporate Social Responsibility, KinerjaKeuanganPerusahaan, ROA, ROE, EPS, PER

09312432 - DENI YUNIYANTO
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH
MENERAPKAN SISTEM ERP (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI
BEI)
ABSTRAK :

The purpose of this study is to determine whether the application of ERP system will affect the
performance of the company's financial side. Corporate performance is measured by financial ratios, such
as Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI), Return on Sales, Return on Equity (ROE) and Asset
Turn Over (ATO).
Samples that used in this study is manufacturing companies which registered in the Indonesian Stock
Exchange (IDX) and have implementing ERP systems with the ERP implementation period from 1995 to
2011. Sampling in this study is using purposive sampling and based on predetermined criteria, gathered
from 34 companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) that have implementing ERP systems.
Methods of data analysis is using paired-sample test to measure the difference pre-to post-adoption of ERP
systems.
The results of this study indicates that there is no difference in ROA, ROI, ROS and ROE before and after the
implementation of ERP systems, but there is a difference in ATO pre-to post-adoption of ERP systems. The
results shows that ERP systems do not affect company's performance in terms of profitability, but the effect
on productivity through efficiency and effectiveness of the sample of companies.
Keywords : Enterprise Resource Planning, Companies Performance
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09312444 - RATNA DIAN WULANDARI
PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DAN ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TERHADAP
ECONOMIC PERFOMANCE
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh environmental performance dan environmental disclosure
terhadap economic performance perusahaan. Kinerja lingkungan diukur dengan performa perusahaan
dalam PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Sedangkan environmental disclosure diukur dengan disclosure index. Kinerja ekonomi perusahaan sendiri
diukur dengan menghitung return tahunan perusahaan.
Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 22 perusahaan manufaktur. Data diambil dari laporan
tahunan periode 2009-2011 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan
berpartisipasi dalam PROPER sejak 2009. Penelitian menggunakan alat analisis data regresi berganda
(multiple regression) dengan bantuan software SPSS versi 17.00. Sebanyak 2 hipotesis diuji dalam penelitian
ini menggunakan analisis multiple regression.
Hasil penelitian menunjukkan environmental performance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
economic performance perusahaan. Sementara itu, hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa
environmental disclosure secara signifikan berpengaruh terhadap economic performance perusahaan.
Kata Kunci : Environmental Performance, Environmental Disclosure, Economic Performance, PROPER
(Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)

09312453 - ALVIEN SURYA NUGRAHA
PENELITIAN EKSPERIMEN : PENGARUH TEKANAN KERJA, KEPUASAN KERJA, TEKANAN WAKTU
DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Tekanan Kerja, Kepuasan Kerja, Tekanan Waktu, dan
Locus of Control berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit ( premature sign off ).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa
Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia minimal semester enam yang telah
mendapatkan mata kuliah pengauditan sebanyak 100 mahasiswa. Sedangkan sampel diukur berdasarkan
kemudahan ( convenience sampling ) yaitu mengumpulkan informasi yang tersedia dalam populasi pada
saat dilakukannya penelitian eksperimen untuk memberikan informasi yang memadai. Metode analisis data
yang digunakan adalah dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik. Uji validitas
dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dapat dikatakan valid dan reliabel sehingga untuk
masing-masing item konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Pengujian hipotesis
menggunakan uji t dan uji F. Hasil uji regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja,
tekanan waktu, locus of control berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit,
sedangkan tekanan kerja tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
Kata Kunci : Tekanan Kerja, Kepuasan Kerja, Tekanan Waktu, Locus of Control, Penghentian Prematur atas
Prosedur Audit.

09312495 - ARINAL HUSNA
PENGARUH PENGALAMAN, EXERCISED RESPONSIBILITY, OTONOMI, AMBIGUITAS PERAN,
BUDAYA ORGANISASI, DAN ETOS KERJA TERHADAP KINERJA AUDITOR (STUDI KASUS PADA KAP
DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor di Yogyakarta.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor tersebut diantaranya pengalaman, exercised
responsibility, otonomi, ambiguitas peran, budaya organisasi dan etos kerja. Meningkatnya kebutuhan
kualitas audit pada tingkat individu maupun perusahaan, menyebabkan profesi auditor di Indonesia
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mengalami perkembangan yang pesat. Agar dapat memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab tersebut,
profesional dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja auditor pada profesinya. Auditor yang bekerja
dengan job performance yang baik dapat meningkatkan kepuasan klien, kredibilitas dan eksistensi.
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Yogyakarta. Jumlah sampel yang diteliti
sebanyak 53 responden dengan menggunakan metode convenience sampling. Sebagai variabel
independen, yaitu pengalaman, exercised responsibility, otonomi, ambiguitas peran, budaya organisasi dan
etos kerja, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja auditor. Analisis yang digunakan meliputi uji
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis, yaitu uji t
dan koefisien Determinasi (R2).
Hasil analisis penelitian menggunakan model regresi berganda yang menunjukkan bahwa variabel
pengalaman, exercised responsibility, otonomi, budaya organisasi dan etos kerja berpengaruh positif
terhadap kinerja auditor, sedangkan variabel ambiguitas peran berpengaruh negatif terhadap kinerja
auditor. Hasil analisis menggunakan koefisien determinasi diketahui bahwa 81,1 persen variasi dari kinerja
auditor dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini dan 18,9 persen
dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.
Kata kunci : Pengalaman, Exercised Responsibility, Otonomi Pekerjaan, Ambiguitas Peran, Budaya
Organisasi, Etos Kerja, Kinerja Audior

09312500 - DESKA PUTRI ANANDA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE (ICD)
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2009-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan modal
intelektual perusahaan manufaktur di Indonesia. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek
Indonesia (BEI) selama tahun 2009 sampai 2011. Sebanyak 164 perusahaan digunakan sebagai populasi
dalam penelitian dihasilkan 46 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan
regresi berganda dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, dan profitabilitas
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan umur perusahaan, komisaris
independen, leverage, dan konsentrasi kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
modal intelektual.
Kata kunci: modal intelektual, pengungkapan modal intelektual

09312555 - YOSE RIZAL GHOZALI
SINTESA PENELITIAN M.GOPI DAN T. RAMAYAH DENGAN PENELITIAN J.C. ROCA, J.J GARCIA DAN
J.J. DE LA VEGA TERHADAP FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ONLINE
TRADING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Sintesa Penelitian M. Gopi Dan T. Ramayah Dengan Penelitian J.C. Roca, J.J. Garcia
dan J.J. De La Vega Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Online Trading di Derah
Istimewa Yogyakarta” yang mempunyai tujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
para investor dalam menggunakan teknologi online trading di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar
penelitian ini adalah menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) daan Theory of Planned behaviour
(TPB) dengan menggabungkan antara 2 metode tersebut.
Penelitian mengambil sample para investor yang telah menggunakan online trading di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Sampel diambil dengan menggunakan puposive sampling, dari seluruh kuesioner yang disebar
sejumlah 150 dapat kembali sebanyak 146, pengisian kuesioner yang tidak memenuhi kriteria 2 dan yang
dapat diolah adalah sebanyak 144 . Pengujian dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS.
Dalam penelitian ini terdapat tiga belas hipotesis yang diujikan, dan semua hipotesis yang diujikan tersebut
semua terbukti
Kata kunci: Online Stock Trading, TAM, TPB, Niat, Penggunaan Aktual
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FITRIATI AKMILA, S.E., M.COM

06312366 - YOGIE PRABU SUJANA AS
PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN TERHADAP BUDGETARY SLACK DENGAN VARIABEL
PEMODERASI KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KOHESIVITAS KELOMPOK (STUDI KASUS
PADA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack dengan
ketidakpastian lingkungan dan kohesivitas kelompok sebagai pemoderasinya. Hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini yaitu: apakah partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack,
apakah ketidakpastian lingkungan yang rendah memoderasi pengaruh partisipasi penganggaran terhadap
budgetary slack, dan apakah kohesivitas kelompok memoderasi pengaruh partisipasi penganggaran
terhadap budgetary slack.
Penelitian ini menggunakan sampel dekan, wakil dekan, ketua prodi dan staff keuangan setiap Fakultas
Universitas Islam Indonesia yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Metode pengumpulan data
dengan kuesioner dan uji korelasi menggunakan SPSS versi 17.
Hasil dari penelitian ini bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack.
Ketidakpastian lingkungan yang rendah memoderasi negatif tetapi signifikan atas pengaruh partisipasi
penganggaran terhadap budgetary slack dan kohesivitas kelompok memoderasi positif dan signifikan atas
pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack di Universitas Islam Indonesia.
Kata kunci : Partisipasi Penganggaran, Budgetary slack, Ketidakpastian Lingkungan, Kohesivitas kelompok

07312248 - ARDI YANUWARDI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PROFESI SEBAGAI AKUNTAN PADA
MAHASISWA AKUNTANSI DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan profesi sebagai akuntan
publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintahan, dan akuntan pendidik pada mahasiswa akuntansi FE
UII. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor penghargaan finansial, pelatihan profesional,
pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja terhadap
pemilihan profesi akuntan.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah apakah faktor penghargaan finansial, pelatihan professional,
pengakuan professional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja mempengaruhi
pemilihan profesi sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintahan, dan akuntan
pendidik. Peneliti melakukan survei dengan menggunakan sampel mahasiswa jurusan akuntansi semester 6
dan 8 di fakultas ekonomi UII. Metode perhitungan data adalah dengan menggunakan SPSS versi 17.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari keenam faktor yang diuji, hanya terdapat satu faktor yang
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan profesi akuntan, yaitu faktor lingkungan kerja.
Kata kunci:Profesi akuntan, penghargaan finansial, pelatihan professional, pengakuan professional, nilai-
nilai social, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja

09312092 - ARFIAN PUNGKY WIBAWA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN GAME
ONLINE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa dalam menggunakan
game online pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menguji pengaruh utilitarian orientation, hedonic orientation, dan perceived benefit



INDEKS TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

Page3636

terhadap sikap mahasiswa dalam menggunakan game online pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta.
Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah utilitarian orientation, hedonic orientation, dan perceived
benefit berpengaruh terhadap sikap mahasiswa dalam menggunakan game online pada mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta? Peneliti menggunakan mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai sampel pada penelitian ini. Metode analisis data
menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 13 untuk olah data.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa utilitarian orientation berpengaruh positif terhadap sikap
mahasiswa menggunakan game online. Hedonic orientation berpengaruh positif terhadap sikap mahasiswa
menggunakan game online. Perceived Benefit berpengaruh positif terhadap sikap mahasiswa menggunakan
game online.
Kata Kunci: Sikap Menggunakan Game Online, Utilitarian Orientation, Hedonic orientation, perceived
benefit

09312097 - WENY ROSIANA WIDYASTUTI
DAMPAK PENGGUNAAN SOFTWARE AKUNTANSI TERHADAP KETERAMPILAN YANG DIRASAKAN
MAHASISWA AKUNTANSI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak penggunaan software akuntansi terhadap keterampilan
yang dirasakan mahasiswa akuntasi. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
pengalaman (experience), kerumitan (complexity), persepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi
kemudahan penggunaan (perceived ease of use), sikap terhadap penggunaan (attitude toward using), niat
untuk menggunakan(behavioral intention to use), penggunaansenyatanya(actual system use), dan
keterampilan yang dirasakan (perceived skills).Peneltian ini dilakukan dengan metode survey dengan
kuosioner kepada mahasiswa prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Total responden dari penelitian
ini berjumlah 229 mahasiswa.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman dan kerumitan memiliki pengaruh terhadap
persepsi kemudahan penggunaan. Pengalaman dan kerumitan memiliki pengaruh yang tidak signifikan
terhadap persepsi kegunaan, sebaliknya pada variable persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap persepsi kegunaan. Selain itu pengaruh yang signifikan juga ditemukan pada
persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap sikap penggunaan. Pengaruh yang
signifikan juga ditemukan pada persepsi kegunaan dan sikap penggunaan terhadap niat untuk
menggunakan software akuntansi. Antara niat untuk menggunakan terhadap penggunaan senyatanya juga
ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan. Pada pengalaman terhadap keterampilan yang dirasakan
mahasiswa memiliki pengaruh yang tidak signifikan, sebaliknya pada sikap penggunaan terhadap
keterampilan yang dirasakan ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan.
Keywords: Perceived skills, penggunaan senyatanya, software akuntansi

09312388 - AGUNG NUR CAHYA
PENGARUH RESIKO KEAMANAN INFORMASI DAN PRIVASI, DAN PENERIMAAN TEKNOLOGI
TERHADAP NIAT MEMBELI KONSUMEN DALAM ONLINE SHOPPING (STUDI KASUS PADA
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang pengaruh resiko keamanan informasi dan privasi, dan penerimaan
teknologi terhadap niat membeli konsumen dalam online shopping pada mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik web
terhadap resiko keamanan informasi dan privasi di dalam online shopping, untuk menguji pengaruh resiko
keamanan informasi dan privasi terhadap niat membeli konsumen di dalam online shopping serta pengaruh
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persepsi terhadap kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (perceived
ease of use) terhadap niat membeli konsumen di dalam online shopping pada mahasiswa FE UII Yogyakarta
Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah resiko keamanan informasi dan privasi berpengaruh
terhadap niat membeli konsumen di dalam online shopping pada website penyedia fasilitas online
shopping. Peneliti menggunakan mahasiswa FE UII Yogyakarta sebagai sampel pada penelitian ini. Metode
analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 13. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa karakteristik website berpengaruh positif terhadap resiko keamanan informasi dan
privasi. Resiko keamanan informasi dan privasi berpengaruh positif terhadap niat membeli konsumen
dalam online shopping. Serta persepsi terhadap kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan
dalam penggunaan (perceived ease of use) berpengaruh positif terhadap niat membeli konsumen dalam
online shopping..
Kata Kunci: Persepsi Resiko Keamanan Informasi dan Privasi, Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness),
Persepsi Kemudahan Dalam Penggunaan (Perceived Eease of Use)

09312390 - FEBRIANTO ADI WIBOWO
PENGUJIAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE
2001-2010
ABSTRAK :

Fama-French berpendapat bahwa beta CAPM tidak lagi mampu menjelaskan hubungan resiko dan return,
Fama-French kemudian menemukan proksi yang dapat mengambarkan hubungan resiko dan return, proksi
tersebut yaitu market return, firm size dan book to market equity. Penelitian ini bertujuan untuk menguji
Fama-French three factor model pada bursa efek indonesia pada periode 2001 sampai 2010. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder semua perusahaan sektor non-keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian januari 2001 sampai Desember 2010.
Berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sampel tersebut dibentuk menjadi enam buah portofolio saham. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa proksi market return, firm size dan book to market equity tidak
berpengaruh terhadap excess return. sehingga disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Fama-French three
factor model tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan risk dan return pada Bursa Efek Indonesia
pada periode 2001 sampai 2010.
Kata kunci : Fama-French Three Factor Model, Return dan Risiko.

09312416 - NITYA SEPASTIKA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSITAS PENGGUNAAN E- RECRUITMENT SEBAGAI
PEMILIHAN KARIR AKUNTAN ( STUDI KASUS PADA MAHASISWA TINGKAT AKHIR DAN ALUMNI
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan e-
recruitment sebagai pemilihan karir akuntan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel 100 orang
yang terdiri dari mahasiwa dan alumni akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Sampling Accidental. Data dari penelitian ini diolah
menggunakan analisis regresi berganda dengan aplikasi statistik SPSS 17. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat dan intensitas
penggunaan e-recruitment, persepsi manfaat dan persepsi kesenangan berpengaruh positif terhadap
intensitas penggunaan e-recruitment. Persepsi kesenangan tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat,
persepsi tekanan tidak berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan, pengalaman tidak
berpengaruh terhadap intensitas penggunaan.
Kata Kunci: E-recruitment, TAM, pengalaman, intensitas penggunaan.
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09312503 - RIZKY JANUAR PRIBADI
PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL
INTELEKTUAL (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI 2010-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh struktur corporate governance terhadap pengungkapan
modal intelektual di perusahaan manufaktur di Indonesia. Struktur corporate governance yang digunakan
adalah ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan struktur
kepemilikan saham. Alat analisis menggunakan regresi linear berganda. Populasi penelitian ini adalah
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011. Sebanyak 44
sampel yang memenuhi kriteria penelitian, diambil berdasarkan metode purposive sampling. Hasil
penelitian menunjukan ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif
terhadap pengungkapan modal intelektual sedangkan ukuran komite audit dan struktur kepemilikan saham
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.
Kata Kunci: corporate governance, pengungkapan modal intelektual

HADRI KUSUMA.,PROF.,DR.,MBA

07312098 - ALFAN HEIRDIAN
ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA MOBILE BANKING DI D.I YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan serta
pengaruhnya terhadap loyalitas pengguna layanan mobile banking di D.I.Y. Yogyakarta. Penelitian ini
terbentuk dari penggabungan dari beberapa variabel yang saling berkaitan yang ada pada penelitian-
penelitian terdahulu, yakni persepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi kemudahan dalam
penggunaan (perceived ease of use), persepsi resiko (perceived risk), pengaruh sosial (social influence),
dukungan tehnologi pelanggan (technical support), serta dilengkapi dengan variabel persepsi pelanggan
terhadap kualitas layanan (costumer perception of the service quality) dan kepuasan pelanggan (customer
satisfaction).
Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari jurnal Namho Chung, Ph. D.1 dan Soon Jae Kwon, Ph. D.2;
2009 yang berjudul “The Effects of Customers’ Mobile Experience and Technical Support on the Intention to
Use Mobile Banking’. Pada jurnalnya diungkapkan bahwa di Korea terdapat ± 40,11 juta pengguna layanan
internet banking, namun hanya 3,8% yang juga menggunakan mobile banking (Juni 2007). Maka dari itu
penelitian ini ditujukan untuk membuktikan pengaruh variabel-variabel tersebut.
Kata kunci: Loyalitas, kepercayaan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dalam penggunaan, persepsi
resiko, pengaruh sosial, dukungan tehnologi pelanggan, persepsi kualitas layanan, kepuasan.

08312318 - SITI AMIENINGDYAH
PENGARUH KECENDERUNGAN UNTUK MEMPERCAYAI DAN PENGALAMAN BERINTERNET
TERHADAP PENERIMAAN LAYANAN INTERNET BANKING
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah faktor kecenderungan untuk mempercayai dan pengalaman
berinternet beserta indikatornya berpengaruh terhadap penerimaan layanan internet banking dengan
melibatkan keterlibatan jasa keuangan, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, kepercayaan, dan persepsi
risiko.
Penelitian ini melibatkan 155 responden pengguna internet banking. Pengujian dilakukan dengan Smart
PLS. Setelah menetapkan model konseptual yang menghubungkan karakter kecenderungan untuk
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mempercayai atas keinginan untuk menggunakan layanan internet banking, penemuan empiris
menunjukkan bahwa kecenderungan untuk mempercayai secara signifikan mempengaruhi penerimaan
layanan internet banking dan pengalaman berinternet terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap
layanan internet banking.
Penelitian ini mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan
persepsi manfaat menjadi faktor penentu terhadap penerimaan layanan internet banking. Mendukung
penelitian Manzano, dkk (2009) yang menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam
mendorong penerimaan layanan internet banking. Membantah penelitian Manzano, dkk (2009) bahwa
kepercayaan menggunakan layanan internet banking berepengaruh terhadap risiko yang akan dirasakan
dari layanan internet banking. Mendukung penelitian Mckechnie, dkk (2006) bahwa keterlibatan jasa
keuangan berpengaruh terhadap penerimaan layanan internet banking. Serta mendukung penelitian
Krauter, dkk (2008) yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk mempercayai dan pengalaman
berinternet mempengaruhi penerimaan layanan internet banking. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa kecenderungan untuk mempercayai,pengalaman berinternet, keterlibatan jasa keuangan, persepsi
kemudahan, persepsi manfaat, persepsi risiko, kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap
penerimaan layanan internet banking. Sedangkan, kepercayaan menggunakan layanan internet banking
tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko yang dirasakan saat menggunakan layanan internet banking.
Key Words : Kecenderungan Untuk Mempercayai, Pengalaman Berinternet, Kepercayaan, Persepsi Risiko,
Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Keterlibatan Jasa Keuangan

09312184 - DESSI SARTIKA DNS
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYAITAS PLAYERS DALAM BERTANSAKSI PADA
ONLINE GAMES
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor faktor yang mempengaruhi loyalitas players dalam
bertransaksi pada online games yang diintegrasikan dengan teori pengadopsian yaitu The Theory Planned
Behavior (TPB) yang memuat variabel adaptasi, interaksi, pemeliharaan, komitmen, jaringan,
keberagaman produk, kemudahan transaksi,keterlibatan, kepuasan pemain, kepercayaan, inersia, persepsi
kontrol perilaku, norma deskriptif, persepsi playfulness, dan kecanduan online games.
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey melalui kuesioner yang dibagikan kepada 238 pemain online
games yang pernah bermain dan bertransaksi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perhitungan data
menggunakan bantuan software Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Dari tiga belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tiga diantaranya tidak terbukti. Hipotesis yang
tidak terbukti tersebut menunjukkan bahwa adaptasi, pemeliharaan dan inersia tidak mempengaruhi
terhadap loyalitas players dalam bertransaksi pada online games.
Kata Kunci: TPB (The Theory Planned Behavior), kepuasan pemain, kepercayaan, kecanduan online game,
loyalitas.

09312185 - ARISTA MEIDIANA THIASARI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU TIDAK ETIS (KETIDAKPATUHAN WAJIB
PAJAK) PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI : MENERAPKAN THEORY PLANNED BEHAVIOR
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor apa saja yang berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang
pribadi untuk berperilaku tidak patuh . Peneltian ini dilakukan dengan metode survey dengan kuosioner.
Responden adalah Wajib Pajak orang Pribadi yang memiliki NPWP Di Kota Yogyakarta. Total Responden
Penelitian ini adalah 250 orang. Analisis data menggunakan analisis multivariat Structural Equation Model
(SEM) dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) versi 2.0.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat
ketidakpatuhan. Sedangkan Norma Subejektif, Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan, Kewajiban Moral,
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Equity attitude, Sanksi legal (Deteksi risiko&Besarnya sanksi), dan religiusitas, terbukti berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap niat ketidapatuhan. Sedangkan variabel yang berpengaruh terhadap perilaku
ketidakpatuhan wajib pajak adalah kontrol keperilakukan, resiko deteksi, besarnya sanksi, religiusutas, dan
kondisi keuangan pribadi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan. Sementara
niat terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan. Hasil pengujian pada
fasilitas di tempat kerja dan iklim organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan
pada peraturan perpajakan.
Kata Kunci : Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang dipersepsikan, Kewajiban Moral, equity attitude,
sanksi legal (deteksi risko & besarnya Sanksi), religiusitas, Persepsi Fasilitas tempat kerja, Iklim Organisasi,
Perilaku Ketidakpatuhan.

09312187 - RISA AL AMIN
HUBUNGAN ANTARA KEADILAN ORGANISASI DAN KECURANGAN DENGAN PENGENDALIAN
INTERNAL SEBAGAI MODERATING VARIABEL
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Hubungan Antara Keadilan Organisasi dan Kecurangan dengan Pengendalian
Internal Sebagai Moderating Variabel”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel aktifitas
audit internal, etika lingkungan perusahaan dan training manajemen resiko mempengaruhi kualitas
prosedur pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam persepsi keadilan organisasi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer berupa kuesioner yang diberikan kepada 125
Rerponden mencakup 5 bidang industi yaitu telekomunikasi, jasa, manufaktur, retai dan dealer otomotif
yang berada di sekitar Yogyakarta. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Training Manajemen Resiko,
Aktifitas Audit internal, Lingkungan Etika Perusahaan, Kualitas Prosedur Pengendalian Internal, Persepsi
keadlian Organisasi dan Kecurangan. Alat yang digunakan untuk menguji variabel dalam penelitian ini
dengan menggunakan LVPLS Path Coefficients.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan organisasi terbukti berpengaruh untuk mencegah
terjadinya kecurangan karyawan didalam perusahaan, kualitas prosedur pengendalian internal juga terbukti
berpengaruh untuk memoderasi antara persepsi keadilan organisasi dengan kecurangan karyawan dan
persepsi aktifitas audit internal, lingkungan etika perusahaan dan pelatihan manajemen resiko juga terbukti
memrpengaruhi terhadap kualitas prosedur pengendalian internal.
Kata Kunci : Fraud (Kecurangan), Kualitas Prosedur Pengendalian Internal, Persepsi Keadilan Organisasi,
Aktifitas Audit Internal, Training Manajemen Resiko, Lingkungan Etika Perusahaan.

09312202 - DITA KUSUMA SARI
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KEKURANGETISAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA NEGARA: STUDI KASUS SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kekurangetisan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Negara pada kasus surat
pertanggungjawaban perjalanan dinas. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: sikap
kearah perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, insentif/tekanan,
kesempatan, niat/kemauan berperilaku kurang etis, serta perilaku kekurangetisan.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi
pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di Sleman dan Yogyakarta dengan
menggunakan metode Sampling Accidental dimana peneliti membagikan kuesioner pada orang yang
memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dari total 185 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 159 kuesioner
memenuhi syarat dan relevan untuk diolah.
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kearah perilaku memiliki hubungan positif yang signifikan
terhadap niat/kemauan berperilaku kurang etis. Sedangkan niat/kemauan berperilaku kurang etis dan
kontrol perilaku persepsian memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap perilaku kekurangetisan.
Sebaliknya, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral, insentif/tekanan, dan
kesempatan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap niat/kemauan berperilaku kurang etis.
Kata kunci: sikap kearah perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral,
insentif/tekanan, kesempatan, niat/kemauan berperilaku kurang etis, perilaku kekurangetisan, dan surat
pertanggungjawaban perjalanan dinas

09312216 - RINTAN FADILLA GHASANI
KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN STUDI EKSPERIMEN TEORI PERILAKU TERENCANA
ABSTRAK :

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh
terhadap niat seorang manajer dalam melakukan perilaku kecurangan dalam pelaporan keuangan. Variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah factor yang terdapat dalam teori perilaku terencana
yaitu: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat dan perilaku. Selain itu juga menggunakan variabel
moralitas manajemen dan tingkat spiritualitas manajer.
Peneltian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan meneyebarkan kuosioner kepada para
mahasiswa/i S2 fakultas ekonomi Universitas Islam Yogyakarta dimana para mahasiswa/i tersebut
mempunyai kemunkinan untuk bekerja atau bahkan ada yang sudah bekerja sebagai manajer. Total
responden dari penelitian ini berjumlah 142 responden.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap, norma perilaku, dan kontrol perilaku memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan perilaku kevurangan, sedangkan
variabel moralitas manajemen dan tingkat spiritualitas manajer mempunyai pengaruh negatif dan signifikan
terhadap niat manajer melakukan perilaku kecurangan. Dan variabel niat untuk melakukan perilaku
kecurangan berhubungan positif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan dalam pelaporan keuangan

09312442 - FAJAR BAIHAQY
PERSEPSI AUDITOR TERHADAP INDIKASI KECURANGAN UNTUK MENDETEKSI KECURANGAN
PELAPORAN KEUANGAN
ABSTRAK :

Tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama adalah untuk menguji apakah indikasi kecurangan yang
dilampirkan SAS No.99 bersadarkan konsep fraud triangle dapat digunakan untuk pendeteksian kecurangan
pelaporan keuangan melalui persepsi auditor dan akuntan di Indonesia. Kedua, untuk menguji perbedaan
persepsi antara auditor internal, auditor eksternal, auditor pemerintah, dan akuntan pendidik dalam
mempertimbangkan kegunaan indikasi kecurangan. Ketiga, untuk menguji apakah faktor demografi seperti:
(Pengalaman, Gelar, Jurusan Universitas, Gender,dan Pelatihan) mempengaruhi perbedaan persepsi auditor
dan akuntan pendidik dalam menggunakan indikasi kecurangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian
ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Kuesioner penelitian dibagikan
kepada KAP, Badan Pemerintahan, Perusahaan, dan Universitas di beberapa wilayah indonesia. Kuesioner
juga disebarkan melalui google docs via online kepada responden yang jauh jaraknya dari peneliti.Hasil
penelitian menyimpulkan 10 indikasi berdasarkan tekanan, 12 indikasi berdasarkan kesempatan, dan 11
indikasi berdasarkan rasionalisasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan menurut persepsi
auditor dan akuntan pendidik. Selain itu terdapat perbedaan persepsi antara auditor eksternal, auditor
internal, auditor pemerintah, dan akuntan pendidik terhadap indikasi kecurangan untuk mendeteksi
kecurangan pelaporan keuangan dan faktor pengalaman, gelar, jurusan, dan pelatihan berpengaruh pada
perbedaan persepsi auditor dan akuntan pendidik, kecuali untuk faktor gender ditemukan tidak
berpengaruh terhadap perbedaan persepsi terhadap indikasi kecurangan.
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09312465 - IVAN IMANSYAH
PENGARUH FAKTOR BUDAYA, MANAJEMEN, STRATEGI PERUSAHAAN, BADAN AUDIT SELAKU
LEMBAGA PENGAWAS, DAN KEGIATAN PERUSAHAAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK
KECURANGAN
ABSTRAK :

Penelitian ini adalah pengembangan dari empat penelitian sebelumnya (Wing dan Lui 2007, Mukhlasin dan
Soesila 2008, Chidambaran, Kedia dan Prabhala 2010, Jatiningtyas 2011), mengenai bagaimana faktor faktor
budaya, Pilihan (Choice), rational, akuntan profesional, usia CEO/dewan direksi, tingkat pendidikan
CEO/dewan direksi, faktor strategi akuisisi, hubungan dengan relasi, strategi keuangn (financial laverage),
komposisi asset, skala peusahaan, capital turnover, pendiri perusahaan, opini audit, jenis KAP, kualitas
panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia pengadaan barang/jasa, penghasilan panitia, sistem dan
prosedur pengadaan barang dan jasa, lingkungan berpengaruh terhadap tindak kecurangan. Penelitian ini
menggunakan metode survey dengan kuisoner. Populasi penelitian ini adalah perusahaan dan orang-orang
yang sudah pernah ataupun yang sedang menduduki posisi pemimpin. Analisi data menggunakan regresi
Partial Least Square.
Variable yang telah terbukti memberikan pengaruh secara positif dan didukung oleh data adalah variable
budaya, rasionalisasi, pilihan, kualitas pantia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa,
penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa,
pendiri perusahaan, akuntan profesional, usia CEO, financial laverage, kompisisi asset (CATA,RVTA,IVTA),
ukuran/skala perusahan, capital turnover, opini auditor, jenis KAP. Sedangkan variable yang tidk
memberikan pengaruh adalah variable lingkungan pengadaan barang/jasa, pendidikan CEO, dan strategi
akuisisi perusahaan.
Kata kunci: budaya, manajemen, perusahaan, auditor, kecurangan akuntansi (fraud)

09312487 - WIDAGDO HARUN AL RASYID
ANALISIS ANTESENDEN DAN KONSEKUENSI SIKAP SKEPTISME PROFESSIONAL
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap pembentukan
dan peningkatan sikap skeptisme professional auditor. Dan juga pengaruh sikap skeptisme professional
terhadap kualitas audit yang dihasilkan dan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Variabel-variabel
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: rotasi audit, kepercayaan, penaksiran risiko kecurangan, tipe
kepribadian dan sikap skeptisme professional. Kemudian juga menggunakan variabel kualitas audit dan
pendeteksian kecurangan yang dipengaruhi oleh sikap skeptisme professional. Dan juga interaksi dengan
manajer sebagai variabel moderat antara rotasi audit terhadap sikap skeptisme professional.
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan kuesioner kepada auditor-auditor yang bekerja di
KAP. Total responden dari penelitian ini berjumlah 128 auditor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
rotasi audit, kepercayaan, penaksiran risiko audit, dan tipe kepribadian memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pembentukan dan peningkatan sikap skeptisme professional. Begitu juga dengan sikap skeptisme
professional yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan kemampuan dalam mendeteksi
kecurangan.
Keywords: Sikap skeptisme professional, rotasi auditor, kepercayaan, penaksiran risiko kecurangan, fraud
risk assessment,tipe kepribadian, kualitas audit, pendeteksian kecurangan, fraud.
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10312102 - FINKY OKTARINA
PENGARUH KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL, KEADILAN ORGANISASI, LINGKUNGAN
PENGENDALIAN, PENILAIAN RESIKO, DAN STRATEGI ORGANISASI TERHADAP KECENDERUNGAN
KECURANGAN AKUNTANSI
ABSTRAK :

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya kecenderungan
kecurangan akuntansi yang dipengaruhi faktor-faktor pengendalian internal, keadilan organisasi, lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, dan strategi organisasi pada sektor perbankan. Teknik pengumpulan data
pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Kuesioner
penelitian dibagikan kepada pegawai bank yang ada di wilayah Yogyakarta. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi. Keadilan organisasi tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan
akuntansi. Lingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Penilaian resiko tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Strategi
organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

10312585 - MURSYIDA MAHMUD
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN NILAI PASAR PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PENGUJIAN
DENGAN PERSAMAAN SIMULTAN)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan dan nilai
pasar perusahaan khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 2006-2011. Dengan
menggunakan model Pulic-Value Added Intellectual Coefficients (VAIC), biaya research & development,
biaya advertising. Selain itu juga penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol (ukuran perusahan dan
leverage) pada kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan SmartPLS untuk analisis data. Berdasarkan
hasil uji analisis diketahui bahwa biaya advertising tidak menjadi indikator untuk mengukur intellectual
capital dan juga leverage tidak menjadi indikator untuk mengukur variabel kontrol. Hasil penelitian
mendukung hipotesis bahwa intellectual capital mempunyai hubungan positif terhadap kinerja keuangan
dan nilai pasar. Keywords : Intellectual capital, kinerja keuangan, nilai pasar, VAICTM, biaya Research &
Development, biaya Advertising

10312609 - DESNONI NANDARIA
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP BUSINESS
PERFORMANCE: PENDEKATAN PERSAMAAN STRUKTURAL
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh intellectual capital dan corporate
governance terhadap business performance dan pengaruh financial performance terhadap market
performance. Intellectual capital diukur dengan metode Pulic yaitu VAICTM, corporate governance diukur
dengan ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan
kepemilikan institusional. Financial performance diukur dengan Return on Asset, Return on Equity, Growth
Revenue, dan Assets turn over. Market performance diukur dengan Market to Book Value, Harga per
lembar saham, PER, dan Tobin Q. Penelitian ini juga disertai variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan
leverage. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Sampel penelitian sebanyak 36
industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Penelitian ini menggunakan
Partial Least Square untuk analisis data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Intellectual
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capital berpengaruh positif terhadap financial performance tetapi berpengaruh negatif terhadap market
performance. Sedangkan corporate governance berpengaruh positif terhadap business performance.
Financial performance juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap market performance.
Kata Kunci : Intellectual Capital, Corporate Governance, Business Performance

HENDI YOGI PRABOWO, S.E., M.FOR.ACCY., PH.D

06312361 - IRVI NISKA
PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY) PADA PT. TALANG JERINJING SAWIT DI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Analisis Program CSR (Corporate Social Responsibility) pada PT. Talang Jerinjing
Sawit Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau” yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak nya
struktur kegiatan CSR dan bagaimana pelaksanaan kegiatan CSR nya. Penelitian ini fokus terhadap struktur
kegiatan CSR,pengelolaan kegiatan CSR, kelemahan dan kendala yang terjadi, serta upaya untuk
meningkatakan kegiatan CSR pada PT. Talang Jerinjing Sawit.
Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas, detail dan
mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, Studi kasusnya adalah PT. Talang Jerinjing Sawit dan
sumber data penelitian adalah berbagai literatur dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan kajian dokumen atau literatur yang terkait dengan penelitian dan wawancara. Teknik Analisis
data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrumen analisa utama. Pengujian
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi waktu.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam PT. Talang Jerinjing Sawit belum terdapat struktur kegiatan CSR
serta belum adanya satu divisi khusus yang bertanggung jawab terhadap kegiatan CSR yang telah berjalan,
sehingga pengelolaan keggiatan CSR masih belum terstruktur.
Hasil penelitian merekomendasikan PT. Talang Jerinjing Sawit untuk membuata struktur kegiatan CSR yang
jelas agar pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan CSR untuk tahun berikutnya sesuai dengan peraturan dan
Undang-Undang yang berlaku.
Kata kunci : CSR (Corporate Sosial Responsibility)

06312504 - M. ARIEF WIDODO
SISTEM PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. BPR RESTU MANDIRI MAKMUR
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Perusahaan-perusahaan selama ini banyak yang menggunakan pengukuran kinerja yang lebih menekankan
pada aspek keuangan, yaitu yang sering disebut dengan pengukuran kinerja tradisioanal. Kinerja tradisional
tidak lagi efektif untuk dipergunakan dalam organisasi bisnis yang memasuki pasar persaingan global dan
digantikan kinerja yang berdasarkan Balanced Scorecard (BSC). Fokus penelitian pada sistem kinerja
tradisional yang di gantikan dengan kinerja BSC. Dalam hal ini tujuan penelitian adalah ingin mengungkap
lebih jauh mengenai bagaimana sistem kinerja yang ada di PT. BPR Restu Mandiri Makmur, kelebihan dan
kelemahanya serta potensi penerapan BSC di PT. BPR Restu Mandiri Makmur dengan rentang waktu 2010
sampai dengan 2012 (3 tahun).
Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas, detail dan
mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, dimana sampel adalah di PT. BPR Restu Mandiri Makmur
dan sumber data penelitian adalah berbagai literatur dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data
dengan menggunakan kajian dokumen atau literatur yang terkait dengan penelitian dan wawancara. Teknik
Analisis data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrumen analisa utama.
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Pengujian keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi waktu, diskusi teman
sejawat dan auditing.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kinerja di PT. BPR Restu Mandiri Makmur masih Tradisional,
dan kelebihannnya antara lain adalah Memiliki data yang sedikit serta lebih mudah dan efisien.
Kelemahannya antara lain adalah Menekankan pada aspek pengukuran keuangan, lebih mengukur
ketercapaian strategi dari pada pengukuran strategi, terlalu berfokus ke deskripsi pekerjaan yang statis,
hanya berfokus ke individu, berorientasi pada volume pekerjaan dan penghematan biaya, Feedback hanya
dari atasan, terlalu berfokus pada praktik administratif yang terpisah, dan berfokus ke masa lalu. Tekait
dengan Potensi penerapan Balanced Scorecard pada PT. BPR Restu Mandiri Makmur sangat berpotensi,
dengan mengatasi kelemahan tradisional dengan keunggulan Balanced Scorecard seperti komprehensif,
koheren, seimbang dan terukur.
Hasil penelitian merekomendasikan penerapan manajemen kinerja baru, yaitu dengan penerapan BSC
secara penuh dan menyeluruh dalam setiap prosesnya. Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang
cepat dan dinamis. Praktik manajemen kinerja baru dilakukan penyesuaian-penyesuaian melalui perbaikan
berkelanjutan yang tanpa mengenal lelah dan tidak mempunyai akhir.
Kata kunci : Pengukuran Kinerja

08312188 - MUHAMMAD GOZYALI
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDI KASUS
INDONESIA CORRUPTION WATCH)
ABSTRAK :

Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba seperti LSM memainkan
peran penting sebagai salah satu penopang keberlangsungan suatu LSM. Fokus penelitian ini mengenai
pengeloaan keuangan untuk menilai adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi serta kesesuaian laporan
keuangan dengan PSAK 45.
Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas, detail dan
mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, Studi kasusnya adalah Indonesia Corruption Watch dan
sumber data penelitian adalah berbagai literatur dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan kajian dokumen atau literatur yang terkait dengan penelitian dan wawancara. Teknik Analisis
data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrumen analisa utama. pengujian
keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi waktu dan diskusi teman sejawat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan, ICW dapat dikatakan akuntabel dan
transpara serta laporan keuangan yang disusun ICW telah sesuai dengan PSAK 45 sebagai pedoman
penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.
Hasil penelitian merekomendasikan untuk mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan ini serta
memastikan tidak adanya celah terjadinya penyelewengan jabatan dengan penguatan internal organisasi.
Kata kunci : Organisasi Nirlaba, PSAK 45, Akuntabilitas, Transparansi

08312311 - ARDIA LUSIANA
EVALUASI PERMOHONAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BPR SHINTA BHAKTI WEDI
ABSTRAK :

Evaluasi Kredit merupakan elemen penting dalam pemberian kredit modal kerja kepada debitur. Kegiatan
pemberian kredit modal kerja diperlukan suatu evaluasi yang baik dan seksama terhadap semua aspek
perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit modal kerja, guna mencegah timbulnya suatu
resiko kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pemberian kredit modal kerja
yang dilakukan oleh pihak PT BPR Shinta Bhakti Wedi. Dari hasil penelitian PT BPR menggunakan metode
analisis 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition dan penggunaan informasi akuntansi. Hasil
analisa yang telah dilakukan dapat menunjukkan bahwa PT BPR Shinta Bhakti Wedi memungkinkan untuk
melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan proses evaluasi kredit modal kerja.
Kata Kunci: Evaluasi, Kredit Modal Kerja, PT BPR
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08312395 - RAJA AMAR
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KAS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOMPAG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai pengendalian internal khususnya pada akun kas di KP-
RI KOMPAG. Akun kas merupakan akun yang paling likuid (cair) dalam neraca keuangan. Sifatnya yang likuid
membutuhkan pengendalian khusus untuk menghindari resiko pemborosan, salah saji, maupun fraud.
Objek penelitian KP-RI KOMPAG telah dipilih oleh peneliti karena disamping peran koperasi dalam menjaga
perekonomian masyarakat, KP-RI KOMPAG sangat terbuka terhadap penelitian – penelitian sebagai evaluasi
dan perbaikan kearah yang lebih baik. Pada intinya penelitian ini mengevaluasi pengendalian internal yang
diterapkan dengan acuan teori – teori yang ada. Tujuan dari penelitian ini untuk memaksimalkan
pengendalian internal yang sudah ada melalui masukan hasil evaluasi penelitian. Skope penelitian yang
sempit dan judul penelitian yang membutuhkan analisa mendalam maka peneliti mengunakan metode
kualitatif dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumen. Setelah melakukan
identifikasi atas pengendalian internal yang diterapkan, peneliti melakukan penyimpulan yang ditutup
dengan rekomendasi perbaikan pengendalian internal kas.
Penelitian ini menyampaikan beberapa hal yang harus diperbaiki mencakup pengendalian fisik kas,
pembagian tugas dan wewenang, pengelolaan laporan keuangan, dan dokumentasi atas pola pengendalian
internal kas. Pengendalian fisik kas yang dilakukan pada setiap akhir jam kerja masih dilakukan oleh kasir
sebagai penerima kas masuk dan keluar. Berikutnya adalah laporan keuangan unit pertokoan dan unit
fotocopy belum dibuat. Pembagian tugas dan wewenang sangat berkaitan dengan laporan keungan 2 unit
usaha yang belum dibuat. Hal ini disebabkan tidak terfokusnya tugas – tugas pengelola pada unitnya,
sehingga laporan keuangan belum tersusun dengan rapi. Terakhir berkenaan dengan dokumentasi tertulis
terkait pengendalian internal atau SOP pengendalian internal kas. Dokumen tertulis mengenai prosedur
aliran kas belum ada, di khawatirkan ketika terjadi kesalahan maka tidak dapat ditelusur hingga prosedur
pengendalian yang disepakati.
Kata kunci : Pengendalian internal, Pengendalian kas koperasi, meningkatkan pengawasan terhadap kas.

08312472 - ROBBY HARVIANDI RAHMAN
ANALISIS AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO.59 DAN PSAK
NO.106 PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri dalam
pelaksanaan praktek pembiayaan Musyarakah berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK No.106 di Indonesia.
Alasan dari penelitian ini adalah sebagai evaluasi setelah 5 tahun diterapkannya PSAK No.106 di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara dan dokumen sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setelah 5 tahun
penerapan PSAK No.106 di Indonesia, BMT Bina Ihsanul Fikri masih belum menerapkan praktik pembiayaan
Musyarakah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh IAI di PSAK No.59 dan PSAK No.106, Khusus nya
dalam penyajian laporan keuangan nya, yang mana masih terdapat kesalahan klasifikasi akun.
Kata kunci : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Musyarakah, PSAK No.59, PSAK No.106.

09312258 - ARIF HIDAYAT
PENGGUNAAN JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KASUS WANPRESTASI (STUDI
KASUS PADA BMT CITRA BUANA SYARI’AH)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur penggunaan jaminan pada pembiayaan murabahah pada
kasus wanprestasi di BMT Citra Buana Syari’ah. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif guna
memperoleh gambaran yang jelas, detail dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, Objek
penelitiannya adalah Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Pada Kasus Wanprestasi (Studi
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Kasus Pada BMT Citra Buana Syari’ah), dan sumber data penelitian adalah berbagai literatur dan hasil
wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik
Analisis data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrumen analisa utama.
Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pemberian pembiayaan murabahah mulai dari pengajuan
hingga realisasi dianalisa menerapkan 4C yaitu character, capacity, condition of economy, dan collateral
dengan menekankan pada analisa character dari calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan, faktor-
faktor penyebab wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di BMT Citra Buana Syari’ah yaitu: wanprestasi
yang di sengaja dan wanprestasi yang disebabkan karena usaha yang dijalankan nasabah mengalami
kebangkrutan total, prosedur penggunaan jaminan pada pembiayaan murabahah pada kasus wanprestasi
pertama dengan musyawarah (rescheduling), memberi surat peringatan/ teguran, dan terakhir dengan
pengamanan barang jaminan. Sebagai usulan perbaikan kelemahan/ kekurangan-kekurangan penggunaan
jaminan pada pembiayaan murabahah pada kasus wanprestasi, peneliti mengusulkan perlunya
pendampingan untuk nasabah secara efektif, perlunya ditingkatkan analisa nasabah, penggunaan jaminan
pada setiap pembiayaan murabahah untuk mengantisipasi risiko dan barang yang dijaminkan sebaiknya
nilainya bisa lebih dari jumlah nilai pembiayaan yang diberikan agar terjadi wanprestasi sehingga
menyebabkan cicilan macet, dan sebaiknya pihak BMT Citra Buana Syari’ah mengecek kondisi fisik dan
keberadaan barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah agar tidak dialihkan untuk kepentingan yang
lain.
Kata kunci : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Murabahah, Jaminan, Wanprestasi

09312573 - MUHAMMAD HASBI ARIFUDDIN
KASUS KORUPSI DANA PURNA TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF FRAUD
TRIANGLE
ABSTRAK :

Korupsi merupakan permasalahan yang masih banyak ditemui di Indonesia. Permasalahan ini menjadi fokus
pemerintahan dalam upaya menghilangkan dan bahkan mencegah terjadinya korupsi. Fokus penelitian ini
mengenai keterjadian suatu kasus korupsi yang dianalisa dengan teori fraud triangle dan fraud element
triangle. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas,
detail dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, Objek penelitiannya adalah Kasus Korupsi Dana
Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta, dan sumber data penelitian adalah berbagai literatur dan hasil
wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kajian dokumen atau literatur yang terkait
dengan penelitian dan wawancara. Teknik Analisis data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan
peneliti sebagai instrument analisa utama. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan
ketekunan, triangulasi waktu dan diskusi teman sejawat. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal
melakukan tindakan korupsi, perbuatan pelaku tersebut lebih sesuai dengan teori fraud triangle, yang
dibuktikan dengan adanya tekanan, kesempatan untuk menetapkan anggaran, serta rasionalisasi dari para
pelaku yang menganggap perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Sedangkan untuk penelusuran sesuai
teori fraud element triangle, ditemukan bahwa dana hasil perbuatan para pelaku digunakan untuk setoran
ke partai serta persiapan pemilu 2004. Hasil penelitian merekomendasikan untuk ditetapkannya suatu
mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dalam suatu aturan perundang-undangan pada unsur
legislative sebagai upaya preventif memastikan tidak adanya celah untuk terjadinya tindakan
penyelewengan jabatan, mengingat kewenangan legislasi dan budgeting yang dimiliki oleh DPRD.
Kata kunci : Korupsi, Fraud Triangle, Fraud Element Triangle, Pengendalian Internal
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04312514 - SUPERON BORNA MARTE
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA
EFEK INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan
pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap terhadap nilai perusahaan.
Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan
Purposive Sampling yaitu pengambilan sample dengan kriteria tertentu, seperti memiliki kelengkapan data
laporan keuangan, memiliki PBV, dan Leverage positif serta membayar dividen berturut-turut dari tahun
2009 – 2011. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 47 perusahaan. Untuk menguji
hipotesis yang diajukan menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil pengujian menemukan bahwa keputusan investasi dan kebijakan dividen mempunyai pengaruh positif
secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata kumci: Keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, nilai perusahaan

05312196 - ARIEF JOHAR CAHYA PERMANA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN DI INDONESIA MELAKUKAN
AUDITOR SWITCHING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan manufaktur
melakukan pergantian auditor setelah adanya peraturan mandatori. Hasil analisis menunjukkan bahwa
Financial Distrees yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara signifikan
terhadap kemungkinan pergantian auditor. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan
mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan pergantian auditor dari pada perusahaan
yang tidak sedang dalam kondisi kesulitan keuangan. Sedangkan pergantian manajemen, opini audit,
pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi pergantian auditor di Indonesia.
Kata kunci: Auditor Switching, Financial Distrees

06312335 - RENDY PANJI MUSTIKA JATI
ANALISIS FAKTOR PENGARUH PENERIMAAN PENGGUNA AKHIR TERHADAP ENTERPRICE
RESOURCE PLANNING (STUDI PADA PT KERETA API INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor Pengaruh Penerimaan Pengguna Akhir terhadap Enterprise Resource
Planning Studi Pada PT Kereta Api Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi pengadopsian enterprise resource planning pengguna akhir.
Penelitian ini mengambil sampel para pengguna akhir dari PT Kereta Api Indonesia yang mengimplemantasi
SAP, Sampel diambil dengan menggunakan tehnik purposive sampling, dari seluruh kuisioner yang tersebar
sejumlah 30 dan diolah sebanyak 30 kuisioner. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS
versi 16.0
Dari dua belas hipotesis yang di ujikan pada penelitian ini, empat diantaranya terbukti. Variabel yang
terbukti memiliki pengaruh terhadap pengadopsian SAP tersebut adalah pengaruh faktor ekspektasi upaya
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terhadap penerimaan SAP, faktor shared belief tehadap penerimaan SAP, faktor ekspetasi upaya terhadap
penerimaan SAP yang dipengaruhi jenis kelamin dan usia..Variabel yang tidak terbukti adalah faktor
ekspektasi kinerja terhadap penerimaan SAP, faktor pelatihan terhadap penerimaan SAP, faktor project
communication terhadap penerimaan SAP, faktor ekspektasi kinerja yang dipengaruhi usia dan jenis
kelamin terhadap penerimaan SAP, faktor social influence yang dipengaruhi usia dan jenis kelamin terhadap
penerimaan SAP, faktor training yang dipengaruhi usia terhadap penerimaan SAP, faktor kepercayaan
bersama yang dipengaruhi usia terhadap penerimaan SAP, faktor komunikasi proyek yang dipangaruhi usia
terhadap penerimaan SAP.
Kata kunci: Kata Kunci:Model UTAUT, Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Upaya, Pengaruh Sosial, Pelatihan,
Kepercayaan Bersama dan Komunikasi Proyek, Adopsi Simbolis, Usia, Jenis Kelamin.

06312446 - DEMSI ADE NUGROHO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMANYA PENYELESAIAN AUDIT (AUDIT
DELAY) PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA
(STUDY EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEI)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran
KAP, dan opini auditor terhadap audit delay dan mengetahui rata-rata audit delay tahun 2009 sampai
dengan 2012. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2009,
2010, 2011, dan 2012. Jumlah sampel adalah 33 perusahaan, metode yang digunakan untuk pengambilan
sampel adalah metode purposive sampling. Data yang diperoleh diolah dengan metode analisis deskriptif
dan analisis regresi linier berganda. Untuk memenuhi model regresi digunakan uji asumsi klasik. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. (2)
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. (3) Solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. (4)
Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. (5) Opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit
delay. (6) Rata-rata audit delay tahun 2009 sampai dengan 2012 adalah 70, 92 hari.
Kata kunci : Audit delay, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini auditor

06312465 - MIRA MARIANA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEND PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR
ABSTRAK :

Dividend adalah bagian dari laba yang diberikan kepada para pemegang saham. Besar kecilnya dividend
yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham tergantung pada kebijakan dividend masing-
masing perusahaan. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan dividend seorang manajer perlu
mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividend. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar faktor-faktor return on assets, current ratio, debt to equity ratio dan ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2011 yang berjumlah 35
perusahaan. Dimana setiap perusahaan yang diambil adalah perusahaan yang memiliki data lengkap
meliputi ROA, CR, DER, SIZE serta membagikan dividend berturut-turut selama periode 2009-2011. Adapun
sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan anggota
sampel berdasarkan kriterian-kriteria tertentu. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian ini, scara parsial ada 2 variabel yaitu return on assets dan
size yang berpengaruh signifikan positif dan variabel debt to equity ratio berpengaruh signifikan negatif
terhadap Devidend Payout Ratio, sedangkan variabel current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap
Devidend Payout Ratio. Secara simultan variabel ROA, CR, DER dan Size berpengaruh signifikan terhadap
Devidend Payout Ratio. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F lebih kecil dari signifikansi 5%.
Kata Kunci : Dividend Payout Ratio, Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR),
Firm Size
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06312576 - JOHARIS SATRIA
PENGARUH HARGA SAHAM DAN FREKUENSI PERDAGANGAN TERHADAP RIGHT ISSUE DAN
PENGARUHNYA TERHADAP EARNINGS
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh harga saham dan frekuensi perdagangan saham terhadap
keputusan perusahaan untuk melakukan right issue. Penelitian ini menggunakan 40 sample perusahaan go
public yang melakukan right issue antara tahun 2009-2011 yang tergabung dalam berbagai jenis industry
dan 40 perusahaan yang tidak melakukan right issue 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 right
issue. Metode analisis data menggunakan analisis regresi logistic untuk mengetahui apakah variabel
independent (harga saham dan frekuensi perdagangan) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent
(right issue). Dan menggunakan pengujian parametric paired t test guna menunjukkan peran tiap variabel
dependent secara individual secara individu terhadap variabel dependent.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga saham tidak berpengaruh
terhadap keputusan perusahaan melakukan right issue dengan tingkat signifikasi 0,052 dan nilai beta 0,000.
Frekuensi perdagangan saham berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan right issue dengan
tingkat signifikasi 0,008 dan nilai beta 0,000. Earnings yang diproksikan dengan operating income sebelum
dan sesudah right issue tidak mempunyai hubungan yang signifikan.
Kata kunci : right issue, harga saham, frekuensi perdagangan, dan earnings.

08312011 - IRAWATI TRIAS KURNIASARI
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP PARTISIPASI
ANGGARAN DAN KINERJA MANAJERIAL PADA PERUSAHAAN PC. GKBI SLEMAN
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya perusahaan
terhadap hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial pada perusahaan PC. GKBI Sleman. Objek
dalam penelitian ini adalah direktur utama, direktur, kepala unit, kepala bagian dan kepala seksi. Sumber
data .dalam penelitian adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan Moderated Regression Analysis
(MRA).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap kinerja manajerial, gaya kepemimpinan dapat menguatkan hubungan partisipasi anggaran dengan
kinerja manajerial dan budaya perusahaan dapat menguatkan hubungan partisipasi anggaran dengan
kinerja manajerial.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Budaya Perusahaan, Partisipasi Anggaran, Kinerja Manajerial

08312439 - RANDI IRAWAN
ANALISIS PENGARUH AUDITOR EKSTERNAL, KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP
MANAJEMEN LABA (PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tetang pengaruh auditor eksternal dan
karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Variabel independen dalam penelitian ini merupakan
auditor eksternal dan karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit, komite audit independen,
pertemuan komite audit. Variabel dependen pada penelitian ini adalah earning management yang diukur
dengan menggunakan discretionary accrual. Variabel kontrol yaitu laverage dan ukuran perusahaan.
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia)
dalam periode 2008-2011. Metode pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dengan
menghasilkan 39 sampel perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda
untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laverage mempunyai pengaruh yang
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signifikan terhadap manajemen laba. Sementara itu, variabel lain tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap manajemen laba.
Kata kunci: Reputasi auditor eksternal, ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi
pertemuan komite audit, manajemen laba, leverage, dan ukuran perusahaan.

09312033 - SILVIA AYU PERTIWI
PENGARUH OWNERSHIP RETENTION, REPUTASI UNDERWRITER, DAN REPUTASI AUDITOR,
TERHADAP NILAI PERUSHAAN DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN INSTITUSIONAL
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ownership retention, reputasi underwriter, dan reputasi
auditor terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum saham perdana (IPO) dan juga menguji
pengaruh kepemilikan manajerial dan institusional yang memoderasi hubungan antara ownersip retention
dengan nilai perusahaan setelah IPO. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 71 perusahaan
yang melakukan IPO dan listed di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008 – 2011. Penelitian ini
menggunakan metode purposive sebagai metode pengambilan data. Data dianalisis dengan menggunakan
regresi dengan tiga model. Model pertama untuk menguji pengaruh ownership retention, reputasi
underwriter, dan reputasi auditor secara masing-masing terhadap nilai perusahaan. Model kedua dan
ketiga masing-masing menguji kepemilikan manajerial dan institusional memoderasi hubungan antara
ownership retention dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ownership retention
memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah IPO, sedangkan reputasi underwriter dan
reputasi auditor terbukti tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial dan
institusional tidak memoderasi hubungan antara ownership retention dengan nilai perusahaan setelah IPO.
Kata Kunci :, ownership retention, reputasi underwriter, reputasi auditor, nilai perusahaan.

09312090 - MUTHIA NURHANIFAH
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI ERP
PADA PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
ABSTRAK :

Perkembangan teknologi, khususnya komputer sangat mempengaruhi kegiatan organisasi, terutama dalam
pengelolaan sistem informasi sehingga perolehan, penyimpanan dan pendistribusian informasi menjadi
lebih mudah. Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja produktivitas, mencapai tujuan dan
efisiensi dalam perusahaan. Salah satu kemajuan teknologi yang paling signifikan muncul selama dekade
terakhir adalah sistem Enterprise Resource Planning (ERP). ERP atau Enterprise Resource Planning System
adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh aspek aktivitas organisasi ke dalam satu sistem
informasi akuntansi. Semua proses aktivitas perusahaan mulai dari penjualan, pembelian, produksi, dan
keuangan, dapat terintegrasi secara otomatis ke dalam satu sistem informasi yang terkomputerisasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris kinerja perusahaan sebelum dan
sesudah implementasi ERP. Beberapa penelitian berkesimpulan bahwa implementasi ERP di perusahaan
dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang sukses mengadopsi ERP memiliki kinerja yang
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi ERP. Namun, terdapat juga
penelitian yang menunjukkan bahwa adopsi ERP justru tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Peneliti mengamati kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio
profitabilitas yaitu NPM dan ROI, dan juga rasio aktivitas perusahaan yaitu ATO dan ITO. Hasilnya
menunjukkan bahwa terbukti bahwa pengimplementasian ERP memberikan pengaruh positif terhadap
peningkatan aktivitas perusahaan.
Kata kunci : Kinerja keuangan perusahaan, Implementasi ERP
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09312102 - NURFITA PRIMASTUTI
PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN,
KUALITAS AUDIT DAN CORPORATE GOVERNANCE INDEX TERHADAP BIAYA EKUITAS DAN BIAYA
HUTANG
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional,
komisaris independen, kualitas audit dan Corporate Governance Index terhadap biaya ekuitas dan biaya
utang. Sampel penelitian yang digunakan yaitu seluruh perusahaan go public peserta survey Good
Corporate Governance yang dilakukan oleh IICG yang bekerja sama dengan majalah SWA tahun 2009
hingga 2011 dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 24 perusahaan yang memenuhi
kriteria pemilihan sampel. Metode analisis penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga terbukti berpengaruh terhadap biaya utang
namun tidak terbukti berpengaruh terhadap biaya ekuitas. Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh
terhadap biaya utang namun tidak terbukti berpengaruh terhadap biaya ekuitas. Kualitas audit terbukti
berpengaruh terhadap biaya ekuitas dan biaya utang. Komisaris independen terbukti berpengaruh terhadap
biaya ekuitas dan biaya utang. Corporate governance index terbukti berpengaruh terhadap biaya ekuitas
namun tidak terbukti berpengaruh terhadap biaya utang.

09312285 - GHANIY RIDHA PRIMA
DETERMINAN PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN KEUANGAN PADA WEBSITE PERUSAHAAN
ABSTRAK :

The internet development is increasing to disseminate financial information that’s usually called Internet
Financial reporting (IFR). IFR helps enterprises to disseminate financial information faster and to reduce
cost such as printing and mailing annual reports. The purpose of this study was to examine of factors that
affect financial reporting of the 100 companies that listed in Kompas100 Index (February-July 2011) and
Indonesia Stock Exchange through website. Kompas100 Index choosed because it classifies companies that
have good performance and publishes it in every semester. While taking sample using purposive random
sampling technique with certain criteria. The number of samples that meet the criteria is 93 companies..
This study used test of normality and multiple linier regression analysis for developing the hypothesis
framework. The study findings that factor of firm size and liquidity influence the internet financial
reporting. However, other factors such as profitability, leverage, type of industry, and auditor reputation do
not explain the company choice to use IFR. Keywords: IFR, company size, profitability, liquidity, leverage,
type of industry, auditor reputation.

09312392 - ZALINA HAYATI
PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET, PROFITABILITY DAN CORPORATE FINANCE
TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA
ABSTRAK :

The purpose of this research is to find an empirical results about the influences of investment opportunity
set, corporate finance, and profitability toward dividend policy in manufacturing industries that listed in
Indonesian Stock Exchange. We also control the variabel with size, inflation, and the gross domestic
product.
The population of this research is 147 manufacturing companies that listed in Indonesian Stock Exchange
for period 2008-2011. The sampling technique used is purposive sampling of companies on criterion (1) the
manufacturing company that represent their financial report per 2008-2011, (2) the manufacturing
comapny that continually share the dividend period 2008-2011, (3) the manufacturing company that still
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operate until 2011. The data is obtained based on Indonesian Capital Directory Market (ICMD) and financial
report publication. Multiple regression techniques is used in analyzing the data.
The results of this research is indicate that investment opportunity set and corporate finance were
significantly negative efect on dividend policy. On the other hand, profitability was significantly positive
effect on dividend policy. Size was significantly negative effect on dividend policy. Inflation and gross
domestic product were postively but insignificant effect on dividend policy. We suggest for investors in
Indonesian Stock Exchange whose purpose to gain dividend should be pay attention for informations that
issued by the company, because with those informations they can make the best decision for their
investment.
Keywords : Dividend policy, investment opportunity set, corporate finance, profitability, size, inflation,
gross domestic product

09312443 - WENGKY BAGAS ARDIANSYAH
PENGARUH ENVIROMENTAL PERFORMANCE, SIZE, PROFILE, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh environmental performance, ukuran perusahaan,
profile perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility
(CSR).
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada
perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009 sampai 2011. Sebanyak 440
perusahaan digunakan sebagai populasi dalam penelitian dihasilkan 29 perusahaan yang dijadikan sampel
penelitian.
Penelitian ini menggunakan regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh environmental
performance, ukuran perusahaan, profile perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap Pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan, profile
perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR dan ukuran
perusahaan dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Kata kunci: environmental performance, ukuran perusahaan, profile perusahaan, profitabilitas, leverage,
Pengungkapan CSR

KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., MSI

06312105 - ALFA SHOLINA
PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, RESIKO DAN FITUR LAYANAN TERHADAP SIKAP
PENGUSAHA DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (STUDI KASUS PADA PENGUSAHA
BATIK DI PEKALONGAN)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi Kemudahan, Resiko, dan Fitur
Layanan terhadap Sikap Pengusaha dalam Menggunakan Internet Banking. Dalam penelitian ini
menggunakan model TAM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengusaha batik agar dapat memanfaatkan layanan internet banking dengan baik. Objek dari penelitian ini
adalah para pengusaha batik di kota Pekalongan berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan kota Pekalongan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang secara
keseluruhan terkumpul data 633 responden yang terdapat dalam data IKM kota Pekalongan. Pengumpulan
data dilakukan menggunakan kuesioner secara langsung dengan metode purposive sampling sebanyak 78
responden dengan spesifikasi skala usaha kecil dan menengah. Penelitian ini menghasilkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut : 1) persepsi kemudahan tidak terbukti berpengaruh terhadap sikap pengusaha
batik dalam menggunakan internet banking, 2) persepsi resiko tidak terbukti berpengaruh terhadap sikap
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pengusaha batik dalam menggunakan internet banking, 3) persepsi fitur layanan terbukti berpengaruh
terhadap sikap pengusaha batik dalam menggunakan internet banking.
Kata kunci : Kemudahan, Resiko, Fitur Layanan, TAM, internet banking

06312582 - WAHID NURFINDI DARYONO
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN STUDI KASUS PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 – 2011
ABSTRAK :

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik objek Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C sebagai dasar perhitungan layak tidaknya setoran pajak ke Kabupaten Sleman, mengetahui
seberapa besar kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman. Mengetahui seberapa besar potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
sebenarnya Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C. mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman serta
mengukur laju pertumbuhan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sleman. Hasil
menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sleman masih
dibawah potensi sebenarnya atau belum digali secara optimal menurut hasil penghitungan menggunakan
data primer, sedangkan menurut data sekunder dari Dinas Energi Dan Sumber Daya potensi Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C sudah di gali secara optimal. Mineral. Praktek pemungutan yang
dilakukan oleh DIPENDA Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien, sedangkan untuk efektifitas dan laju
pertumbuhan masih fluktuatif. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C masih sangat kecil
dibandingkan Pajak Daerah lainnya.
Keywords : Pajak PBGGC, Potensi Pajak PBGGC, Penerimaan Pajak PBGGC, Efektifitas dan Efisiensi Pajak
PBGGC, dan Laju Pertumbuhan PPBGGC Kabupaten Sleman

08312040 - HAGENG RAZANSAH HASIBUAN
PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
ABSTRAK :

Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate governance
terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk a) memberikan tambahan pengetahuan
tentang pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate governance terhadap nilai
perusahaan, b) memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility
dan Corporate governance terhadap nilai perusahaan.
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek (BEI) selama tahun
2007-2011. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 43 perusahaan dengan 74 observasi. Analisis data
menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian dengan analisis linier berganda menunjukan bahwa dari pengujian hipotesis pertama CSR
berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan semakin besar luas pengungkapan CSR perusahaan
maka tidak akan mempengaruhi perubahan nilai perusahaan, pengujian hipotesis kedua CG berpengaruh
negatif terhadap nilai perusahaan dan semakin besar CG maka nilai perusahaan akan menurun, dan
hipotesis ketiga penelitian ini adalah interaksi antara CSR dan CG berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan dan semakin besar interaksi antara CSR dan CG makan nilai perusahaan akan meningkat.
Keyword : Corporate Social Responsibility, Corporate governance, Nilai Perusahaan
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08312444 - ARILY INSIROH
PENGARUH INDEPENDENSI, GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI, DAN
PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (STUDI PADA
AUDITOR PEMERINTAH DI BPKP DAN BPK PERWAKILAN YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan
Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Pada Auditor Pemerintah di
BPKP dan BPK Perwakilan Yogyakarta)” yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara
variabel Independen yaitu Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman
Good Governance dengan variabel dependen yaitu Kinerja Auditor.
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para auditor di kantor BPKP dan BPK
perwakilan Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah auditor di kantor BPKP dan BPK perwakilan
Yogyakarta. Sampel penelitian ini yaitu 48 auditor yang berada di BPKP dan BPK perwakilan Yogyakarta.
Pengambilan sample menggunakan metode purposive sampling, dan analisis data penelitian menggunakan
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 13.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi,
dan Pemahaman Good Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.
Keyword: Independensi, Komitmen Organisasi, Good Governance, dan Kinerja Auditor

09312027 - HENDY WIRAWAN
AKUNTANSI PAJAK USAHA KONSTRUKSI
ABSTRAK :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PT. Hamparan Sotya Aldelin
yang merupakan perusahaan bagian dari sektor swasta yang bergerak dalam bidang developher, memiliki
kewajiban dalam peralihan kekayaan berupa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
proses usaha konstruksi mulai dari tahap pembebasan tanah sampai dengan terjualnya suatu rumah,
penggolongan BKP dan atau JKP yang digunakan dalam suatu proyek, mekanisme pencatatan PPN yang
benar, dan mengetahui perhitungan perpajakan yang berkaitan dengan usaha konstruksi dan penyajian
dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penulis menggunakan metode
wawancara langsung kepada staff perusahaan sebagai alat pengumpulan data. Secara kesuluruhan,
perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dari mulai pajak BPHTB atas permohonan hak
atas tanah perusahaan ke Negara, PBB dikenakan tiap tahun sekali atas tanah dan bangunan. PPN
dikenakan saat proses pembangunan dan penjualan, saat penjualan telah disepakati antara perusahaan dan
pembeli bahwa besarnya Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam harga jual rumah. Untuk PPh final,
perusahaan menetapkan didalam harga jual bersama dengan fee marketing, dan semua pajak tersebut
nantinya akan disetor ke kas Negara oleh perusahaan.
Kata Kunci: Pajak konstruksi, Pajak PPN, Perusahaan konstruksi

09312162 - ADRY AL HAQ
PRNGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KETIDAKPASTIAN LINKUNGAN, DAN BUDAYA ORGANISASI
TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN KESENJANGAN ANGGARAN
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Komitmen Organisasi, Ketidakpastian Lingkungan, dan Budaya
Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran di Dinas
Kesehatan Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris Pengaruh
Komitmen Organisasi, Ketidakpastian Lingkungan, dan Budaya Organisasi Terhadap Hubungan Antara
Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.



INDEKS TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

Page5656

Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah Komitmen Organisasi, Ketidakpastian Lingkungan, dan
Budaya Organisasi berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan
Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman? Peneliti menggunakan pegawai Dinas kesehatan
Kabupaten Sleman sebagai sampel pada penelitian ini. Metode analisis data menggunakan analisis regresi
berganda dengan bantuan SPSS 13..
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap
Senjangan Anggaran, komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Senjangan Anggaran,
Interaksi partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap
Senjangan Anggaran, Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Senjangan
Anggaran, Interaksi partisipasi anggaran dengan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan
terhadap Senjangan Anggaran, Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Senjangan
Anggaran, Interaksi partisipasi anggaran dengan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
Senjangan Anggaran.
Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Senjangan Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen
Organisasi, Budaya Organisasi.

09312213 - KARTIKO PUTRO
PENGARUH BUDGETARY GOAL CHARACTERISTICS TERHADAP SIKAP DAN KINERJA PNS DI BADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Budgetary Goal Characteristic Terhadap Sikap dan Kinerja PNS
di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. Tujuan penelitian ini adalah untuk
membuktikan secara empiris Pengaruh Budgetary Goal Characteristic Terhadap Sikap dan Kinerja PNS di
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali.
Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah Budgetary Goal Characteristic berpengaruh Terhadap Sikap
dan Kinerja PNS di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali?Peneliti
menggunakan PNS BAPEDA Boyolali sebagai sampel pada penelitian ini. Metode analisis data
menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 13..
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif
signifikan terhadap sikap terhadap penilaian kinerja sedangkan partisipasi penyusunan anggaran tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh
signifikan terhadap sikap terhadap penilaian kinerja sedangkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
postif signifikan terhadap kinerja pegawai, Umpan balik anggaran tidak berpengaruh signifikan
terhadap sikap terhadap penilaian kinerja sedangkan umpan balik anggaran berpengaruh postif signifikan
terhadap kinerja pegawai, Evaluasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap terhadap
penilaian kinerja dan kinerja pegawai dan Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap
sikap terhadap penilaian kinerja dan kinerja pegawai
Kata Kunci: Budgetray Goal Characteristic, Sikap, Kinerja

09312290 - CAHYANINGTYAS UTAMI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK :

Kemauan untuk membayar pajak merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak. Penyebab kurangnya
kemauan antara lain adalah prinsip - prinsip perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tidak
langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam tentang hubungan
faktor - faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi pekerja yang melakukan pekerjaan
bebas. Jenis penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang tercatat di KPP
Pratama Bantul. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Pembahasan analisis hasil penelitian ini
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dimulai dari analisis kualitatif meliputi profil responden, validitas dan reliabilitas, deskripsi variabel
penelitian, analisis regresi linier, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, serta persepsi baik
atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
Kata kunci: kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib
pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.

09312334 - ALIEF REZA KURNIAWAN
ANALISIS PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH
ABSTRAK :

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi topik yang sangat krusial dalam kaitannya dengan
pengelolaan keuangan daerah. Salah satu dampak utama atas pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal tersebut adalah perlunya dilakukan pembenahan atas pengelolaan keuangan daerah.
Keuangan daerah wajib dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kinerja keuangan daerah di propinsi DIY dan Jawa Tengah dengan menggunakan beberapa
indikator rasio yaitu Kemandirian Keuangan Daerah, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, Kebutuhan Fikal
dan Kapasitas Fiskal. Idealnya, pemerintah daerah seharusnya mampu secara mandiri membiayai urusan
pemerintahannya sendiri dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka tanpa harus
menggantungkan diri pada bantuan dari pemerintah pusat. Namun hal tersebut baru sebatas cita-cita besar
yang belum mampu dicapai oleh mayoritas pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di propinsi
DIY dan Jawa Tengah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat
masih sangat tinggi.
Kata kunci : Desentralisasi fiskal, keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah, share, growth, kebutuhan
fiskal, kapasitas fiskal.

09312419 - PRIMA DEVI LUCKYTASARI
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA KABUPATEN KUDUS)
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dana Alokasi Umum
dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal pelayanan Publik. Faktor-faktor tersebut meliputi
variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel
dependennya yaitu belanja modal pelayanan Publik. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini
menggunakan regresi berganda dengan alat bantu software SPSS. Sampel yang digunakan adalah Laporan
Realisasi APBD tahun 2007 – 2011 di Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi
belanja modal pelayanan pulik. Jika dilihat lebih lanjut,tingkat ketergantungan alokasi belanja modal lebih
dominan terhadap PAD dari pada DAU.
Kata kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja modal pelayanan publik,
Laporan Realisasi APBD
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09312501 - SHINDY MARETTA PRATIWI
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) THD BELANJA
APARATUR & BELANJA PELAYANAN PUBLIK PD PEMERINTAHAN DAERAH KALIMANTAN
SELATAN
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Daerah Kalimatan Selatan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris apakah DAU dan PAD berpengaruh
terhadap belanja aparatur dan belanja pelayanan publik dan kemungkinan terdapat flypaper effect
terhadap belanja aparatur dan belanja pelayanan publik pada pemda provinsi Kalimatan Selatan.
Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah
berpengaruh terhadap belanja aparatur dan belanja pelayanan publik pada PEMDA provinsi Kalimatan
Selatan dan apakah terdapat flypaper effect pada DAU dan PAD terhadap belanja aparatur dan belanja
pelayanan publik pada pemda provinsi Kalimatan Selatan?Metode analisis data menggunakan analisis
regresi sederhana dan berganda dengan bantuan SPSS 13.. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DAU
dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja aparatur, DAU dan PAD berpengaruh positif
signifikan terhadap belanja pelayanan public, pengaruh DAU terhadap belanja aparatur lebih kecil daripada
pengaruh PAD terhadap belanja aparatur sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi flypaper effect terhadap
belanja aparatur dan pengaruh DAU terhadap belanja pelayanan publik lebih kecil daripada pengaruh PAD
terhadap belanja pelayanan publik sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi flypaper effect terhadap
belanja pelayanan publik.
Kata Kunci: Flypaper, DAU, PAD, dan Belanja Daerah

KUMALA HADI, DR, M.SI, AK, CPA

08312227 - RIZKA INDRIYANI S
PENGARUH PENGGUNAAN STRATEGI AUDITOR BERBASIS RESIPROKALITAS DALAM NEGOSIASI
ANTARA AUDITOR DENGAN KLIEN (SEBUAH EKSPERIMEN)
ABSTRAK :

Auditor menghadapi tugas-tugas yang menantang dalam membuktikan bahwa laporan keuangan bebas dari
salah saji material sekaligus membina hubungan kerja fungsional dengan klien. Laporan keuangan dapat
dianggap sebagai bagian produk dari negosiasi antara auditor dan manajemen klien (Antle dan Nalebuff
1991), strategi negosiasi yang digunakan oleh auditor dapat berguna secara efektif untuk memenuhi kedua
tugas ini. Untuk menyelidiki pengaruh strategi auditor pada keputusan audit penyesuaian yang diusulkan
dalam posting Sarbanes-Oxley, peneliti melakukan percobaan yang meneliti dari sisi klien mengenai
negosiasi yang dilakukan auditor. Peneliti menyelidiki strategi "konsesi" yang mengacu pada aturan sosial
dari reciprocation, yang membuat penghapusan perbedaan audit yang tidak penting secara transparan.
Secara khusus, dengan pendekatan konsesi, auditor menarik perhatian klien seluruhnya kepada perbedaan
audit (baik yang signifikan dan tidak penting) yang ditemukan selama audit dan, selanjutnya,
menghapuskan item yang tidak penting. Sebaliknya, strategi "non-konsesi" dari item yang tidak penting (di
mana auditor mengungkapkan kepada klien hanya perbedaan audit yang signifikan yang diberi tahukan
kepada klien) membuat klien menyadari bahwa ada perbedaan item yang tidak penting yang akan
diabaikan. Hasil dari percobaan pertama menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan pendekatan non-
konsesi, peserta yang mewakili manajemen klien (controller / CFO) lebih bersedia untuk memasukkan
penyesuaian penurunan pendapatan yang signifikan saat berhubungan dengan pendekatan konsesi dalam
negosiasi pada konten terakhir dari laporan keuangan yang diaudit. Pendekatan konsesi juga menghasilkan
kepuasan klien yang lebih besar dan retensi. Sesuai dengan penemuan ini, hasil dari percobaan kedua
menunjukkan bahwa auditor juga melihat bahwa mengubah pendekatan mereka terhadap pengungkapan
yang lebih besar dapat menghapuskan perbedaan hasil audit untuk item-item yang tidak penting dan dapat
meningkatkan kepuasan klien dan retensi.
Kata Kunci : Audit Adjustment, Negosiasi, Kepuasan Klien, Retensi Klien, Perbedaan audit, Resiprokalitas.
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09312149 - IKHSAN SAPUTRA
PENGARUH INSENTIF RETENSI KLIEN DAN TEKANAN AKUNTABILITAS TERHADAP INDEPENDENSI
AUDITOR DENGAN JENIS KLIEN SEBAGAI VARIABEL MODERATOR
ABSTRAK :

Dalam beberapa tahun terakhir banyak bermunculan peraturan yang mengharuskan dewan pengawas
independen sebagai klien dari auditor, bukan dewan manajemen. Dengan menggunakan eksperimen,
penelitian ini menguji apakah jenis klien mempengaruhi independensi auditor. Dengan menggunakan
struktur two-tier system Indonesia, penelitian ini secara realistis membedakan jenis klien dari auditor
sebagai variabel moderator. Penelitian ini mengukur tingkat insentif retensi klien dan tekanan akuntabilitas
auditor menggunakan kuesioner post-experiment untuk melihat ancaman yang berpotensi terhadap
independensi. Penelitian ini menemukan bahwa jenis klien mempengaruhi perilaku auditor tergantung
pada tingkat ancaman yang dimiliki auditor terhadap independensi. Temuan dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa insentif retensi klien dan tekanan akuntabilitas merepresentasikan ancaman yang
berbeda satu sama lain terhadap independensi auditor dan efektifitas dari dewan pengawas dalam
meningkatkan independensi auditor yang bergantung pada ancaman yang mendasari.
Kata Kunci: Independensi auditor, tekanan akuntabilitas, insentif retensi klien, dewan pengawas,
eksperimen

09312176 - SUCI ROHANI
PENGARUH KEKUATAN KOMITE AUDIT DAN FEE AUDIT YANG MEMODERATORI HUBUNGAN
MASA LALU DENGAN KLIEN TERHADAP NEGOSIASI AUDITOR
ABSTRAK :

Penelitian ini meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan strategi negosiasi
auditor dalam tahap pra negosiasi mengingat bahwa tahap pra negosiasi merupakan hal penting yang
memiliki pengaruh besar terhadap proses maupun hasil negosiasi dan masih sedikit
penelitian yang meneliti mengenai pengaruh dari faktor-faktor di dalam perilaku negosiasi auditor.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hubungan masa lalu dengan klien, kekuatan
komite audit dan fee audit. Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel kekuatan komite audit yang
memoderasi hubungan masa lalu dengan klien terhadap pra negosiasi auditor. Selain itu juga di dalam
penelitian ini menguji pengaruh dari variabel fee audit yang memoderasi hubungan masa lalu dengan klien
terhadap pra negosiasi auditor.
Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dengan partisipan sebanyak 120 mahasiswa S1 yang
telah lulus matakuliah Pengauditan dengan asumsi bahwa mahasiswa tersebut telah mengerti teori audit
dan permasalahan di dalam akuntansi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan masa lalu memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pra negosiasi auditor. Selain itu juga kekuatan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pra
negosiasi auditor dan komite audit yang kuat merupakan variabel yang memperkuat hubungan masa lalu
dengan klien terhadap pra negosiasi auditor. Sebaliknya, fee audit memiliki pengaruh negatif terhadap pra
negosiasi auditor dan fee audit yang tinggi merupakan variabel yang memperlemah hubungan masa lalu
dengan klien terhadap pra negosiasi auditor.
Keywords : Negosiasi Auditor, Pra Negosiasi Auditor, Hubungan Masa Lalu dengan Klien, Kekuatan Komite
Audit, Fee Audit

09312225 - DYAH ILMI SAFITRI
BAGAIMANA PANDANGAN PARTNER MEMPENGARUHI PERTIMBANGAN STAF AUDITOR
(SEBUAH EKSPERIMEN)
ABSTRAK :

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pandangan partner mempengaruhi pertimbangan staf auditor
mengingat bahwa partner yang pada akhirnya bertanggungjawab atas pengungkapan opini audit. Penelitian
ini menguji pengaruh dari variabel waktu mempelajari pandangan partner terhadap pertimbangan staf
auditor.
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Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dengan partisipan sebanyak 105 mahasiswa akuntansi
yang telah lulus matakuliah Pengauditan, dengan asumsi bahwa mahasiswa tersebut telah mengerti teori
audit dan permasalahan di dalam akuntansi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan One way Anova.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa staf auditor yang mempelajari pandangan partner setelah
mencapai pertimbangan sendiri, kemudian melaporkan bahwa pertimbangan independen staf auditor telah
menjadi sama dengan pandangan partner. Temuan ini menyediakan bukti bahwa pengetahuan tentang
pandangan partner dapat membuat laporan pertimbangan staf auditor yang sebelumnya independen
menjadi bias. Selain itu, dalam penelitian ini, terdapat perbedaan yang signifikan antara pertimbangan staf
auditor yang mempelajari pandangan partner sebelum dan setelah membuat pertimbangan dengan
pertimbangan staf auditor yang tidak mempelajari pandangan partner.
Kata Kunci : Pertimbangan Audit, Penalaran Motivasi, Bias kognitiv

09312226 - CHAIRIANI RAHMAH
PENGARUH FEE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KOMITMEN PROFESI SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING (SEBUAH EKSPERIMEN )
ABSTRAK :

KAP-KAP saat ini berkompetisi untuk memberikan jasa audit dan saling bersaing dengan menurunkan fee.
Penurunan fee tersebut kemungkinan besar akan mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini merupakan
pengembangan dari penelitian sebelumnya (Jensen dan Payne, 2003), bagaimana fee audit mempengaruhi
kualitas audit melalui komitmen profesi. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu fee
audit, kualitas audit, dan komitmen profesi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuktikan
pengaruh fee audit terhadap kualitas audit dengan memasukkan komitmen profesi sebagai variabel
intervening.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan sampel 105 partisipan mahasiswa akuntansi
Fakultas Ekonomi UII yang telah mengambil mata kuliah pengauditan dengan asumsi bahwa mahasiswa
tersebut telah mengerti teori audit dan permasalahan di dalam akuntansi. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis model regresi berganda. Semua hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit melalui
komitmen profesi dan terdapat pengaruh signifikan komitmen profesi terhadap kualitas audit. Selain itu
juga, terdapat pengaruh signifikan fee audit terhada komitmen profesi.
Keywords : fee audit, kualitas audit,komitmen profesi

09312228 - FENYTA NUR M
REAKSI AUDITOR TERHADAP KETIDAKKONSISTENAN ANTARA DATA FINANSIAL DAN UKURAN
NON FINANSIAL
ABSTRAK :

Ukuran-ukuran nonfinansial (NFMs), seperti jumlah karyawan dan ruang produksi serta ukuran-ukuran
operasional yang tidak termasuk di dalam laporan keuangan tetapi sering diungkapkan di tempat lain dalam
laporan tahunan (misalnya, dalam Diskusi Manajemen dan Analisis). Standar profesional, teks audit, dan
penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor eksternal dapat menggunakan NFMs untuk
memastikan informasi laporan keuangan klien mereka, dan informasi tersebut dapat meningkatkan kualitas
audit.
Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana ketergantungan Auditor terhadap buki NFMs jika melihat
ketidakkonsistenan antara data finansial dan NFMs dengan menggunakan prosedur analitis. Dan bagaimana
ketergantungan Auditor terhadap bukti NFMs dapat ditingkatkan, dengan melihat resiko kecurangan.
Penelitian ini menguji (1) pengaruh dari variabel prosedur analitis terhadap ketergantungan Auditor
terhadap NFMs dan (2) pengaruh dari prosedur analitis terhadap ketergantungan Auditor terhadap bukti
NFMs, dengan resiko kecurangan memperlemah atau memperkuat ketergantungan Auditor terhadap bukti
NFMs.
Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dengan partisipan sebanyak 120 mahasiswa akuntansi
yang telah lulus matakuliah Pengauditan, dengan asumsi bahwa mahasiswa tersebut telah mengerti teori
audit dan permasalahan di dalam akuntansi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan ANOVA.



INDEKS TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

Page6161

Hasilnya menunjukkan bahwa para auditor lebih cenderung untuk bereaksi terhadap ketidakkonsistenan
ketika mereka di hadapkan pada kasus antara data finansial dan non finansial tidakkonsisten dan resiko
kecurangan tinggi memperkuat ketergantungan Auditor mengenai ketidakkonsistenan antara data finansial
dan nonfinansial.
Kata Kunci : Data Finansial, Ukuran Non Finansial (NFMs), Resiko Kecurangan, Ketergantungan NFMs

09312236 - LUTHFI WALIDINA
PERSEPSI AUDITOR TERHADAP NARSISME KLIEN SEBAGAI FAKTOR RISIKO SIKAP FRAUD
ABSTRAK :

This study examines the perception of auditor against narcissism client (manager) as a fraud risk attitude.
This study examined the effect of variable narcissism client auditor fraud risk assessment. This study
conducted by the method of experiment with as many as 70 participants accounting students who have
passed Auditing course, assuming that the student has understood the theory of auditing and accounting
issues within. Data analysis was performed using One way Anova. The results of this study showed that
narcissism client (manager) which can be indicated as high risk of fraud, where if a company manager klein
showed a high narcissism, then it could indicate the existence of fraud risk. These findings provide evidence
that high levels of narcissism effect on fraud risk assessment, which in turn could hurt the company and
investors who are part of the company led by managers who have a high level of narcissism.
Keywords: fraudulent financial reporting, attitudes / rationalization, risk assessment and narcissism

09312440 - ADITYA RAHARDJO
PENGARUH TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS, ¬SELF-EFFICACY, DAN ORIENTASI
TUJUAN TERHADAP KINERJA AUDITOR DALAM PEMBUATAN AUDIT JUDGMENT
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, ¬self-efficacy,
dan orientasi tujuan terhadap kinerja auditor dalam pembuatan audit judgment.
Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik daerah Yogyakarta. Sampel dipilih
dengan metode sample random sampling. Data diperoleh dengan membagikan kuisioner langsung kepada
responden, dan data yang dapat diolah sebesar 35 kuisioner. Data dianalisis menggunakan regresi dengan
bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 17.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kinerja auditor dalam pembuatan audit judgment. Sedangkan variabel lain yaitu orientasi tujuan,
self-efficacy, dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor dalam
pembuatan audit judgment. Hal ini disebabkan karena lebih besarnya pengaruh variabel-variabel lain yaitu
sebesar 92,8% (hasil dari Adjusted R2 atau koefisien determinasi).
Kata kunci: tekanan ketaatan, orientasi tujuan, self-efficacy, orientasi tujuan, audit judgment.

09312452 - RYAN SETYOWIJOYO
PENELITIAN EKSPERIMEN : PENGARUH ROTASI KAP TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN
SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
ABSTRAK :

This study aimed to determine the effect of rotation on audit quality through KAP professional skepticism
as an intervening variable. In this study, to test whether or not the Firm rotation will affect the auditor to
generate audit quality is reflected through audit procedures used in auditing the auditor. The study also
examined whether or not the rotation KAP will affect professional skepticism of auditors.
This study is an experiment, using as many as 105 participants accounting students who have taken courses
in Auditing. In this study, participants were divided into three groups: the group prior to the rotation KAP,
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KAP after rotation, and there is no rotation policy KAP. In collecting the data, and a case study using
questionnaires and analysis tool used is multiple linear regression method.
The test results support the hypothesis that the rotation of the first KAP positively influence the quality of
the audit. The second hypothesis is proven that KAP rotation positively affect the quality of the audit. The
third hypothesis is proved that the auditors who have low professional skepticism will decrease the quality
of the audit. And lastly that, rotation KAP positive effect on audit quality through professional skepticism.
Keywords: Firm Rotation, Professional Skepticism, Quality Audit, Audit Tenure

09312469 - WULANDARI
SEDEKAH DAN PERKEMBANGAN USAHA (PERBANDINGAN PERKEMBANGAN USAHA DALAM
PERSPEKTIF SEDEKAH)
ABSTRAK :

This research is titled, "Alms and Development Enterprises (Comparative of Business Development in
Perspective of Alms)". This research aims to examine the relationship between alms entrepreneur and
business development seen from the value of sales turnover and the company's assets, differences in the
development of a business by Muslims entrepreneur and non-Muslims entrepreneur, and trying to give an
empirical evident whether alms by entrepreneur according to the concept of alms normatively. This
research is purposive sampling, in which the researchers took samples of the businesses in Yogyakarta and
surrounding areas, the entrepreneur who do alms in business or not do alms. There are seven businesses
interviewed, consisting of five Muslims entrepreneur and two non-Muslims entrepreneur. The results of
this research indicate that the relationship between alms confidence with the business development can be
proven true. But if it is traced more deeply using existing data related to the business, and then analyzed to
see differences in the development of Muslim and non-Muslim businesses, it can be proved that the
relationship that has been believed by some entrepreneur is unsubstantiated. In data mathematics do not
show a positive relationship between the alms with business development.
Keywords: Alms, Business Development, Sales Turnover, the Company Assets, Normative Concept.

11312555 - DHIYAH AYU SETYANINGSIH
CHECKLIST PENGUNGKAPAN DAN BIAS PADA AUDIT JUDGMENT(SEBUAH EKSPERIMEN)
ABSTRAK :

Penggunaan alat bantu keputusan seperti daftar periksa (checklist) untuk mengaudit tersebar luas dan
meningkat. Sementara daftar periksa (checklist) dapat meningkatkan pertimbangan Audit, namun dapat
juga menurunkan penilaian dan pengambilan keputusan kinerja. Secara khusus, penelitian ini mengusulkan
bahwa penggunaan checklist pengungkapan, menunjukkan apakah pengungkapan berisi semua elemen
yang dibutuhkan tetapi yang tidak informatif tentang kesesuaian metode akuntansi yang digunakan dan
dapat menimbulkan penilaian Auditor yang bias dari penerimaan pelaporan agresif. Pengumpulan data
dengan menggunakan percobaan dengan mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam
Indonesia berperan sebagai Auditor yang berpengalaman, mendukung prediksi ini. Secara khusus, sejalan
dengan teori bahwa penggunaan checklist dapat menginduksi penyimpangan otomatisasi, kita menemukan
bahwa Auditor menggunakan checklist pengungkapan yang lebih longgar dalam evaluasi pelaporan agresif.
Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa efek ini lebih kuat bagi Auditor yang telah disewa oleh dewan
manajemen perusahaan daripada Auditor yang telah disewa oleh Komite Audit Independen, yang konsisten
dengan teori bahwa penggunaan checklist juga dapat menginduksi bias penerimaan pro-Klien. Penelitian
membahas implikasi dari temuan ini untuk penelitian dan praktek.
Kata Kunci: Auditor Independen, Checklist, Audit Judgment
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11312572 - HIRA SHINANTYA
PENGARUH PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER TERHADAP PELAPORAN FRAUD (SEBUAH
EKSPERIMEN)
ABSTRAK :

Meskipun jumlah perlindungan hukum yang diberikan kepada whistleblower meningkat, tetapi
whistleblower memahami akan adanya konsekuensi dalam perlindungan eksplisit yaitu terjadinya
pembalasan di lingkungan kerja. Dalam rangka untuk mengurangi ketakutan tersebut dan mendorong
pelaporan fraud, kebijakan hotline whistleblower memberikan perlindungan eksplisit kepada whistleblower
(misalnya, perlindungan dari pelecehan, kehilangan pekerjaan atau promosi, dll). Penelitian ini adalah studi
pertama yang menunjukkan bahwa walaupun sudah terdapat perlindungan eksplisit terhadap
whistleblower, tapi apabila kondisi tidak aman dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan yang
benar-benar meningkatkan risiko pembalasan dari tersangka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
whistleblower lebih cenderung untuk memutuskan melaporkan fraud dengan dengan kondisi explicit
protections dan non-explicit protections dan efek ini secara signifikan lebih kuat jika kebijakan explicit
protections digunakan oleh perusahaan. Hasil lainnya dalam penelitian ini adalah tingkat keamanan kerja
tidak memiliki efek langsung pada keputusan pelaporan fraud oleh whistleblower.
Kata kunci : whistleblower, fraud, job security, pengauditan

MAHMUDI, SE, M.SI, AK, CMA

06312228 - ANANG TAUFIK GHUFRON
PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN
(STUDI EMPIRIS DI PEMDA SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

This research aims is to know factors that influence information value of local government financial
reporting. Information value refers to reliability and timeliness, whereas factors that influence are human
resource capacity, information technology utilization, and accounting intern control.
Respondents were Kasubag and staff of financial department in Yogyakarta City Government and Sleman
regency. Out of 115 Questionnaires distribution, 86 usable responses were gathered. Data were analysed
by SPSS program in 16.0 Version. The statistic method used to test the hypotheses was multiple linier
regression.
Hypotheses testing results are as follows. Human resource capacity, information technology utilization, and
accounting intern control have a positive and significant influence on Information value of local government
financial reporting.
Keywords: Local government financial reporting, Information value, Human resource capacity, Information
technology utilization, and Accounting intern control.

06312381 - BAGUS SATRIANTO
ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP KONDISI FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH
DAERAH (STUDI PADA SELURUH PROPINSI DI INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan
yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah terhadap Local Government Distress.Hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini yaitu: rasio kinerja keuangan (surplus/deficit), rasio posisi keuangan (position
government wealth (POSgw)), rasio efisien (fixed expenditure to operating revenue (FETOR)), rasio hutang
(debt to revenue (DTR)) berpengaruh terhadap Local Government Distress.
Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan pemerintahan daerah di seluruh propinsi Indonesia
pada tahuan 2008-2010 yang kemudian perhitungan data tersebut menggunukan statistik SPPS versi 17.00.
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel position government wealth (POSgw) terbukti
mempengaruhi Local Government Distress pada α = 5%. Selain itu dalam penelitian ini juga menunjukkan
bahwa variabel selain position government wealth (POSgw) tidak terbukti mempengaruhi Local
Government Distress pada α = 5%
Kata kunci : Laporan Keuangan Pemerintah, Financial Distress, Rasio Kinerja Keuangan, Rasio Posisi
Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Utang dan Binary Logistic Regression.

08312306 - RIFKI ADISTI IRAWAN
ANALISIS ANTESEDEN DAN KONSEKUEN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS
PADA PEMDA KALTENG 2006 - 2010)
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung variabel kinerja keuangan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan untuk memeriksa secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap
pengangguran, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah laporan realisasi anggaran, produk domestik regional bruto, jumlah pengangguran, jumlah
penduduk miskin dan jumlah IPM tahun 2006 – 2010 pada empat belas
Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah karena penelitian mengenai
keuangan daerah masih jarang dilakukan untuk daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Model dalam
penelitian ini adalah model kausalitas (hubungan/pengaruh sebab akibat), maka untuk menguji hipotesis
yang diajukan digunakan alat uji Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model – SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian,
efektifitas dan efisiensi secara langsung berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, sementara itu SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, tetapi pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi
berpengaruh positif secara signifikan terhadap IPM.
Kata kunci: kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, indeks pembangunan
manusia, SEM

08312396 - AIVORA SERVIANT
PENGARUH KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE, TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPO-
RATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR); STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG
TERDAFTAR DI INDEKS LQ45
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik GoodCorporate Governance yang
diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit
independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap
pengungkapan Corporate Social Responsibility.pada perusahaan non keuangan terdaftar dalam Indeks
LQ45. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Mekanisme Corporate Governance yang diproksikan
dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit independen,
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan terkonsentrasi. Dan untuk variabel
dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Data penelitian ini
merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan atau annual report masing-masing
perusahaan. Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mekanisme Corporate Governance yang diproksikan dengan komposisi dewan
komisaris independen dan kepemilikan terkonsentrasi menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap
pengungkapan CSR. Ukuran dewan komisaris dan Kepemilikan manajerial berpengaruh negative. Sedangkan
komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.
Keywords : GCG, CSR, Dewan komisaris
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08312397 - SITI MAISYARAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSA-
HAAN-PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (2007-2011)
ABSTRAK :

Perataan laba (income smoothing) adalah cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba
yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara rekayasa (melalui metode akuntansi)
maupun secara riil (melalui transaksi). Tindakan perataan laba dianggap sebagai tindakan yang umum
dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian praktik ini telah dikritik oleh
banyak pihak karena mengakibatkan pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi tidak memadai.
Selanjutnya, laporan keuangan tidak lagi mencerminkan keadaan sebenarnya mengenai hal-hal yang terjadi
di perusahaan yang seharusnya perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Penelitian ini dibuat
untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba yaitu profitabilitas, resiko keuangan,
ukuran perusahaan, struktur kepemilikan manajerial dan rencana bonus. Pemisahaan antara perusahaan
yang melakukan perataan laba dengan yang tidak melakukan perataan laba dengan menggunakan indeks
eckel terhadap laba operasi untuk perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel
penelitian berjumlah 20 perusahaan dengan sub sampel sebanyak 100 laporan keuangan. Pengamatan
dilakukan selama lima tahun, yaitu 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011. Hasil pengujian hipotesis tersebut
menyimpulkan bahwa profitabilitas dan rencana bonus tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba,
sementara resiko keuangan, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan manajerial berpengaruh
terhadap praktik perataan laba.

09312165 - RIANA PUJININGSIH
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE,
DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN
ABSTRAK :

The purpose of this research is to examine how far is the impact of corporation’s characteristic empirically
(consists of profability and corporation’s status), Good Corporate Governance characteristic (consists of
institutional ownership, size of commissioners, independent commissioners, and liveliness of
commissioners), and environmental performance towards of Company’s Social Responsibility. The
Corporation which used as sample in this research is manufacturing firms which are listed in Bursa Efek
Indonesia as much as 40 corporations from 2009 to 2011. The analysis technique wich is used is descriptive
analytic and statistic analytic. The final result of this research shows that profability variabel, size of
commissioners, and institutional ownership has no impact towards of Corporation’s Social Responsibility.
The Variable of Corporations’s status has negative impact and significant towards of Corporation’s Social
Responsibility. While the size of independent commissioners, liveliness of comissioners, and environmental
performance has positive impact and significant towards of Corporation’s Social Responsibility.
Key word: social responsibility disclosure, corporation’s characteristic, GCG characteristic, and
environmental performance.

09312186 - JOVAN FEBRIANTOKO
ANALISIS EFEKTIFITAS BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS KESEHATAN, DAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN WONOGIRI PERIODE 2010 SAMPAI 2011
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang efektifitas belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas kesehatan,
dan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri periode 2010 sampai 2011. Permasalahan dari penelitian ini
adalah apakah anggaran belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas kesehatan, dan Dinas Pertanian
Kabupaten Wonogiri berjalan ekonomi, efisien, dan efektif, Bagaimana kondisi kinerja anggaran belanja
modal Dinas Pekerjaan Umum, Dinas kesehatan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri dan
permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal?. Peneliti menggunakan Dinas



INDEKS TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

Page6666

Pekerjaan Umum, Dinas kesehatan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri sebagai sampel pada
penelitian ini. Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan
pendekatan pengukuran kinerja Value for money.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari analisis rasio ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, belanja
modal dinas pekerjaan umum tahun 2010 dan 2011 berjalan sangat ekonomis, efisien, dan cukup efektif.
Sedangkan dari analisis rasio ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, belanja modal dinas pertanian tahun 2010
dan 2011 berjalan sangat ekonomis, efisien, dan cukup efektif dan dari analisis rasio ekonomis, efisiensi,
dan efektifitas, belanja modal dinas kesehatan tahun 2010 dan 2011 berjalan sangat ekonomis, efisien, dan
cukup efektif. Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai dengan apa yag direncananakan yang ditunjukkan
hasil kinerja yang sudah berjalan ekonomis, efektif, dan efisien dan factor yang menghambat dalam
pencapaian kinerja adalah Kurangnya dukungan sarana dan prasarana, belum tersedianya data base yang
akurat dan Belum adanya sistem informasi yang jelas dan audit kinerja yang baik
Kata Kunci: Value For Money, ekonomi, efisien, dan efektif

09312207 - AGITA FIRSTAWAN
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DANLEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN
LABA (STUDIPADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2012)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh corporate governance yaitu kepemilikan institusional,
komisaris independen, komite audit dan tingkat leverage terhadap manajemen laba.Manajemen laba
diukur dengan discretionary accrual dengan menggunakan model jones. Populasi didalam penelitian ini
adalah data perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Metode yang digunakan dalam
penentuan sampel adalah purposive sampel, dengan ketentuan: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI periode 2010-2012. (2) Perusahaan manufaktur yang berturut turut mempublikasikan laporan
keuangan selama periode 2010-2012. (3) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang
telah di audit untuk periode yang berakhir 31 desember 2010-2012. (4) Perusahaan manufaktur yang
memiliki data kepemilikan institusional (kecuali yang menyatakan kepemilikan saham dari perusahaan luar
negeri), proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan leverage. Analisis data pada penelitian ini
menggunakan metode regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate
governance dan leverage terhadap manajemen laba. Proses analisis menggunakan bantuan microsoft excel
dan spss 18. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hanya variabel komite audit dan leverage yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris
independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Dapat disimpulkan bahwa
adanya komite audit, dan leverage yang rendah dapat mengurangi perilaku manajemen laba.
Kata kunci: manajemen laba, akrual diskresioner, corporate governance, leverage

09312208 - KAFIN NOVIANTINA
PENGARUH ORIENTASI ETIKA IDEALISME, KOMITMEN PROFESIONAL, SOSIALISASI ANTISIPATIF
DAN SENSITIVITAS ETIS MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP NIAT WHISTLE BLOWING
ABSTRAK :

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menguji variabel – variabel apa sajakah yang berpengaruh
terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan whistle blowing. Variabel – variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah orientasi etika idealisme, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif,
sensitivitas etis dan niat whistle blowing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey
dengan menyebarkan kuesioner kepada para mahasiswa/I akuntansi Universitas Islam Indonesia
diantaranya mahasiswa S1 akuntansi, mahasiswa PPA, mahasiswa S2 akuntansi. Dimana sebagian dari
mahasiswa/I tersebut mempunyai kemungkinan sudah bekerja sehingga dipastikan pengalaman dalam
dunia kerja sudah didapat. Total responden dari penelitian ini berjumlah 140 responden.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu orientasi etika idealisme,
komitmen profesional, sosialisasi antisipatif dan sensitivitas etis mahasiswa akuntansi berpengaruh secara
signifikan dan positif terhadap niat whistle blowing.
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09312274 - RIANA MAYASARI
EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2007 - 2011
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang evaluasi kinerja program dan anggaran pada dinas pekerjaan umum
pengairan provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan dari penelitian ini adalah Apakah anggaran program
kerja pada dinas pekerjaan umum pengairan provinsi sumatera selatan berjalan secara ekonomis, efesien
dan efektif, bagaimana evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan pengairan Sumatera
Selatan periode 2007 sampai 2012 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi aspek penunjang dalam
meningkatkan pencapaian kinerja yang optimal?. Peneliti menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
sebagai obyek pada penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan
menggunakan kinerja Value for money. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari Dari analisis rasio
ekonomis semua program kerja berjalan sangat ekonomis. Dari analisis rasio efisiensi semua program kerja
dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 kinerja program kerja berjalan sangat sangat efisien. Untuk
tahun 2010 kinerja program kerja berjalan tidak efisien dan tahun 2011 kinerja program kerja berjalan
efisien. Dari analisis rasio efektifitas program kerja tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa kinerja program
kerja berjalan efektif. Tahun 2008, 2009, dan 2011 kinerja program kerja berjalan cukup efektif sedangkan
di tahun 2010 kinerja program kerja berjalan kurang efektif. Hasil analisis dan evaluasi pencapaian
kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Sumatera sudah mencapai sasaran dengan baik. Hal tersebut
ditunjukkan dengan program kegiatan kinerja yang mencapai 100%. Faktor- faktor yang menjadi aspek
penunjang dalam meningkatkan pencapaian kinerja yang optimal adalah Aspek keuangan, Aspek
Personalia/Sumberdaya Manusia dan Sarana Penunjang
Kata Kunci: Value For Money, ekonomi, efisien, dan efektif

MARFUAH, DRA., M.SI, AK, CERT. SAP

07312043 - YENNI NANDA MAILLANI
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN GO PUBLIC DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2012
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Intellectual capital terdiri atas tiga komponen, yaitu: capital employed efficiency (VACA),
human capital efficiency (VAHU), dan structural capital efficiency (SCVA). Penelitian dilakukan terhadap
perusahaan perbankan go public dengan periode penelitian tahun 2008-2012. Data yang digunakan
diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sampel yang telah diaudit. Analisis data dilakukan dengan
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Capital employed efficiency secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (t=2,980; p=0,003<0,05), (2) Human capital
efficiency secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (t=2,200;
p=0,029<0,05), (3) Structural capital efficiency secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan (t=2,551; p=0,012<0,05); dan (4) Intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan (F=6,194; p=0,000<0,05). Koefisien determinasi adjusted 7,3%; yang berarti
tinggi rendahnya kinerja keuangan perusahaan sampel (ROE) 7,3% dipengaruhi atau ditentukan oleh capital
employed efficiency, human capital efficiency dan human capital efficiency; sedangkan 92,7% lainnya
ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini,
Kata kunci:intellectual capital, capital employed efficiency, human capital efficiency, structural capital
efficiency.
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07312437 - NUR LILA RAMTIYAH LAHAY
PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, DAN DUE PROFESSIONAL CARE
TERHADAP KUALITAS AUDIT
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi, independensi,
akuntabilitas dan, due professional care terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan metode survey
dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Sampel penelitian ini berjumlah 35 orang
auditor. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, akuntabilitas dan, due professional care terbukti
berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Kata kunci: kompetensi, independensi, akuntabilitas, due professional care dan kualitas audit.

08312200 - ANNISA VEBRIANA
PENGARUH KUALITAS AUDIT, ARUS KAS OPERASI, UKURAN PERUSAHAAN, PERUBAHAN LABA,
LEVERAGE DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, arus kas operasi, ukuran perusahaan,
perubahan laba, leverage dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan
manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Modified Jones Model dalam menghitung manajemen
laba. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit, arus kas operasi, perubahan laba,
kepemilikan manajerial adalah signifikan. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan leverage tidak
signifikan.
Kata Kunci : Manajemen Laba, Kualitas Audit, Leverage

08312278 - IRVAN ADISATRIO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai
pengaruh independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas dan akuntabilitas auditor
terhadap kualitas hasil audit di pemerintahan daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pemerintah
terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan
pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas
auditor pemerintah adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan
dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar,
efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba untuk mengkaji faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah
auditor yang bekerja di kantor inspektorat kabupaten/kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul. Sampel yang
dipilih adalah semua PNS yang bekerja di kantor inspektorat. Sampel diambil dengan menggunakan metode
purpossive sampling dan dari seluruh kuesioner yang disebar, yaitu sejumlah 60 kuesioner, yang dapat
diolah sebanyak 57. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi (X1), obyektifitas (X2),
pengalaman kerja (X3), pengetahuan (X4), integritas (X5) dan akuntabilitas (X6), sedangkan variabel
dependennya adalah kualitas hasil audit (Y). Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan program
SPSS 13.0 for windows. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja, pengetahuan, integritas dan akuntabilitas
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berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Hal ini berarti bahwa semakin besar pengalaman kerja,
pengetahuan, integritas dan akuntabilitas yang dimiliki auditor, maka akan semakin meningkatkan kualitas
hasil auditnya, sedangkan variabel independensi dan obyektifitas tidak berpengaruh signifikan.
Kata Kunci : Kualitas Hasil Audit, Independensi, obyektifitas, pengalaman kerja auditor, pengetahuan,
integritas, akuntabilitas

08312341 - RETNO NILAM
PENGARUH PRICE EARNING RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN SIZE TERHADAP PRICE TO
BOOK VALUE RATIO
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh price earning ratio, debt to equity ratio,dan size
terhadap price to book value ratio, menggunakan data yang terdiri dari 616 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006-2009.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan
perusahaan manufaktur sebagai sampel. Metode pemilihan sampel menggunakan metode purposive
sampling. Hipotesis diuji menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) PER tidak berpengaruh positif signifikan terhadap PBV; 2) DER tidak
berpengaruh positif signifikan terhadap PBV; 3) SIZE tidak berpengaruh positif signifikan terhadap PBV.
Kata kunci : price to earning ratio, debt to equity ratio, size, price to book value ratio

08312374 - PRIMA SENO ADHI NUGROHO
PENGARUH INSENTIF, GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA
KARYAWAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) DISTRIK BENGKULU
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk meneliti apakah ada pengaruh insentif (X1), gaya kepemimpinan (X2) dan lingkungan
kerja (X3) terhadap kinerja karyawan (Y). jumlah sampel yang diambil adalah 130 orang karyawan yang
bekerja di kantor PT Perkebunan Nusantara VII (persero) Distrik Bengkulu.. Metode pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif, gaya kepemimpinan
dan lingkungan kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci: insentif, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kinerja karyawan

08312458 - TARA PUTRA YOHANSYAH
PENGARUH MOTIVASI, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN SANGSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi, pengetahuan wajib pajak, dan sangsi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
convenience pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Yogyakarta yang diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.
Penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, pengetahuan
wajib pajak, dan sangsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci: motivasi, pengetahuan wajib pajak, dan sangsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
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09312025 - ADITYA NANDANG KURNIAWAN
ANALISIS FAKTOR PENENTU EFEKTIVITAS KNOWLEDGE SHARING DALAM PENINGKATAN
EMPLOYEE EMPOWERMENT PERUSAHAAN RETAIL DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

This research is purposing to examine the effect of absorptive capacity, channel richness, and extrinsic
motivation toward knowledge sharing and examine the effect of knowledge sharing on employee
empowerment. Sampling method in this study using purposive sampling method with the object of study of
all employees who work in the human resources department retail industry in Yogyakarta. A total of 130
questionnaires distributed 110 questionnaires resulting in research that is ready to be processed. This
research uses Structiral Equation Model with the help of smartpls program. The results show that
absorptive capacity, channel richness, and extrinsic motivation significant positive effect on knowledge
sharing. And also knowledge sharing significant positive effect on employee empowerment.
Keyword : extrinsic motivation, absorptive capacity, channel richness, knowledge sharing, employee
empowerment.

09312037 - RILHA PUNGKASWANDANI
PENGARUH TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA, AKUISISI,
KEUANGAN, KUALITAS AUDIT TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan
istimewa, Akuisisi, Keuangan, dan Kualitas audit terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Populasi
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data
dalam penelitian ini berupa data sekunder yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawas
Modal dan Laporan Keuangan. Data yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI dan data perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan yang terdaftar dalam laporan
BAPEPAM-LK. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu Kecenderungan Kecurangan Akuntansi,
variabel independen yaitu Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, Akuisisi, Keuangan,
dan Kualitas Audit. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji
Regresi Logistik. Sebelum melakukan analisis terhadap regresi logit terlebih dahulu menilai kecocokan
model terhadap data fungsi Hosmer Lemeshow-goodness of fit. Model dinyatakan cocok dengan data
apabila nilai uji Hosmer Lemeshow yang diekspresikan dalam Chi-square tidak signifikan. Hasil dari
penelitian ini yaitu terbukti bahwa financial leverage dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi. Perusahaan dengan financial leverage yang tinggi memiliki
kecenderungan yang tinggi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan perusahaan yang
menggunakan auditor dengan kualitas audit yang rendah memiliki kecenderungan yang tinggi terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi.
Kata Kunci: “Kecurangan Akuntansi, Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa, Akuisisi,
Keuangan, Kualitas Audit”

09312053 - IRMA WULANDARI
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, TINGKAT
SUKU BUNGA, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan,
kebijakan dividen, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian tahun 2008-2011. Analisis data yang digunakan adalah regresi
berganda. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan investasi, keputusan
pendanaan, kebijakan dividen, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi. Variabel dependen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi
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berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tingkat suku bunga
mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Tingkat inflasi mempunyai pengaruh positif
terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci : nilai perusahaan, keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, tingkat suku
bunga, dan tingkat inflasi.

09312063 - MARICHA ULFAH
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS, PRODUKTIVITAS, DAN
PERTUMBUHAN PERUSAHAAN PERBANKAN GO PUBLIC DI INDONESIA 2009-2011
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara intellectual capital dengan
profitabilitas, produktivitas, dan pertumbuhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
dengan menggunakan Value Added Intellectual Capital (VAIC) dan analisis data menggunakan regresi
berganda. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah intellectual capital yang
diproksikan dengan Value Added Intellectual Capital (VAIC), physical capital diproksikan dengan Value
Added Capital Employed (VACA), human capital diproksikan dengan Value Added Human Capital, dan
structural capital diproksikan dengan Value Added Structural Capital (STVA). Variabel dependen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA),
produktivitas diproksikan dengan asset turn over (ATO), dan pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan
growth in revenue (GR).
Hasil menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap ROA dan ATO. Employed capital
berpengaruh positif terhadap ROA, ATO, dan GR. Human capital berpengaruh positif terhadap ROA. Dan
Structural capital tidak berpengaruh terhadap ROA, ATO, dan GR
Kata Kunci: Intellectual capital, return on asset (ROA), asset turn over (ATO), growth in revenue (GR)

09312112 - CAHYANINGRUM
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi operasi, profitabilitas, tipe industri, leverage,
ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan likuiditas terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial dan lingkungan pada perusahaan manufaktur. Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan
dilakukan melalui laporan tahunan atau sustainability report. Item pengungkapan diidentifikasi berdasarkan
Reporting Guidelines yang termuat dalam General Reporting Intiatives (GRI), dari GRI tersebut peneliti
memperoleh 79 item pengungkapan.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2011,
dengan total populasi 278 perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling
sehingga diperoleh 217 sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
metode analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efisiensi operasi, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan
likuiditas tidak berpengaruh terhadap variabel pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Variabel tipe industri dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial dan lingkungan.Sedangkan variabel leverage mempunyai pengaruh negatif signifikan
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Kata Kunci: efisiensi operasi, profitabilitas, tipe industri, leverage, ukuran dewan komisaris, kepemilikan
manajerial, likuiditas, pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, General Reporting Intiatives
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09312239 - ALANG SYAPUTRA KASTA SASMITA
PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EARNINGS
MANAGEMENT DENGAN LEVERAGE DANUKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL
ABSTRAK :

The purpose of this study is to investigate the relation between good corporate governance with leverage
ratio and the size of company that use as control variable. It takes effect to the earnings management that
done by companies who are registered in BEI. Data analyse use double linear regrecy. Dependent variable
in this research is earning management that been count with proxy disrectionary accurals. It has four
points, institutional owning, management owning, audit commite and independent commisaris. Meanwhile
the control variable in this research are leverage ratio and the size of company.
This research tells that institutional owning and management owning has effect the profit management in a
positive way, meanwhile audit commite and independent commisaris are not. The size of company
somehow effect the profit management, meanwhile control ratio variable are not.
Keywords: good corporate governance, leverage ratio, size of company, earnings management.

09312399 - NURINA ATIKA PRATIWI
PENGARUH ORIENTASI BELANJA, KEPERCAYAAN, PENGALAMAN BELANJA, DAN PERSONALISASI
TERHADAP MINAT PEMBELIAN ONLINE
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi belanja, kepercayaan, pengalaman belanja,
dan personalisasi terhadap minat pembelian online. Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu
pengguna jasa layanan online shopping. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
metode purposive sampling dan accidental sampling sebanyak 100 responden. Data diperoleh dengan
menggunakan kuesioner dengan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
statistic deskriptif dan analisis kuantitatif dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh orientasi belanja, kepercayaan, pengalaman belanja, dan personalisasi terhadap minat
pembelian online. Hanya orientasi belanja kualitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
minat belanja online.
Kata Kunci : Orientasi Belanja, Kepercayaan, Pengalaman Belanja, Minat Pembelian Online

09312409 - AMANDA LISTIANI
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN
MENGGUNAKAN KOMITMEN ORGANISASI, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, DAN INFORMASI
ASIMETRI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan
menggunakan komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan, dan informasi asimetri sebagai variabel
moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Data dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diberikan kepada Kelompok profesional yang dipilih
sebagai responden dalam penelitian ini yaitu para Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Sekretaris
Jurusan, yang memenuhi kriteria telah menduduki jabatan minimal satu tahun. Penelitian ini terdiri dari
variabel dependen yaitu Senjangan Anggaran, variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran, dan variabel
moderasi yaitu Komitmen Organisasi, Ketidakpastian Lingkungan, informasi asimetri.
Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji Hipotesis melalui uji
signifikansi regresi secara parsial (uji t), dan Uji Asumsi Klasik. Hasil dari penelitian ini yaitu terbukti bahwa
Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran dengan adanya Komitmen
Organisasi, yang berarti semakin tinggi komitmen organisasi maka hubungan antara partisipasi anggaran
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dan senjangan anggaran akan semakin meningkat. Sedangkan partisipasi anggaran berpengaruh negatif
terhadap senjangan anggaran dengan adanya Ketidakpastian Lingkungan dan Informasi Asimetri.
Kata Kunci: “Partisipasi Anggaran, Senjangan Anggaran

09312476 - UCI MAGHFIROH
THEORY OF PLANNED BEHAVIOR : PENGARUH KEWAJIBAN MORAL DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP PERILAKU KETIDAKPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN)
ABSTRAK :

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (Ajzen 1991) dengan tambahan variabel kewajiban
moral dan sanksi pajak, untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebanyak
108 sampel wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM)
dengan software SmartPLS. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, pertama, sikap terhadap
ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Kedua,
norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Ketiga, kontrol
perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh.
Keempat, kewajiban moral berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh.
Kelima sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh.
Keenam, niat seseorang untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku
ketidakpatuhan pajak.
Kata Kunci: Theory of Planned Behavior/ TPB, kewajiban moral, sanksi pajak, niat berperilaku tidak patuh

09312520 - ANTO BASUKI
PENGARUH PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN
KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk meneliti apakah ada pengaruh pengungkapan modal intelektual terhadap nilai
perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Sampel yang digunakan adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 54 perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh signifikansi terhadap kinerja
keuangan dan pengungkapan modal intelektual berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan
melalui kinerja keuangan.
Kata kunci: Pengungkapan modal intelektual, Nilai perusahaan, kinerja keuangan
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06312224 - JIAN ANDHIKA PRATAMA
PENGARUH FAKTOR AKUNTANSI DAN NON AKUNTANSI TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI PADA
PERUSAHAAN PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh faktor akuntansi dan non akuntansi terhadap peringkat
obligasi pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menguji pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Menguji
pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Menguji
pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Menguji pengaruh
jaminan (security) terhadap peringkat obligasi perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Menguji pengaruh
umur obligasi (maturity) terhadap peringkat obligasi perusahaan publik yang terdaftar di BEI.Penelitian ini
mengambil tahun penelitian selama tiga tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Metode
penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut perusahaan
publik yang mengeluarkan obligasi dari tahun 2009 hingga tahun 2011 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan di peringkat oleh PEFINDO. Obligasi perusahaan publik terbitan tahun 2008 yang
terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009. Perusahaan yang menerbitkan dan mempublikasikan
laporan keuangan tahunan secara lengkap per 31 Desember dari tahun 2009 hingga tahun 2011.
Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan, yang disajikan dalam mata uang rupiah, berdasarkan
criteria tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 perusahaan publik. Variable dalam
penelitian ini adalah variable independen terdiri dari likuiditas, profitabilitas, dan leverage sebagai variabel
akuntansi, serta, jaminan dan umur obligasi sebagai variabel non akuntansi sedangkan variable dependen
adalah peringkat obligasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logitic.
Penelitian ini menemukan bahwa 1) Likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.
Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,674. 2) Profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi, dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,034. 3) Leverage suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat
obligasi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,350. 4) Jaminan berpengaruh terhadap peringkat obligasi
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048. 5) Umur obligasi suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap
peringkat obligasi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,461.
Kata Kunci: Akuntansi, non akuntansi, Peringkat obligasi, Publik

06312424 - ANISA KUSUMA WIJAYANTI
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DENGAN METODE SHARPE,
TREYNOR DAN JENSEN
ABSTRAK :

Investasi adalah salah satu cara untuk mempertahankan dan memperluas kekayaan sebagai tuntutan
perekonomian pada saat ini. dalam berinvestasi sangat erat kaitannya dengan return dan risiko. Untuk
meminimalisir risiko, para investor melakukan diversifikasi dengan mengombinasikan berbagai sekuritas
dalam investasi. Dengan kata lain, para investor membentuk portofolio. Untuk mengukur kinerja portofolio
terdapat tiga parameter, yaitu Sharpe index, Treynor index, dan Jensen index. Ketiganya mendasarkan
analisis pada return untuk memprediksi return dan risiko di masa yang akan datang. LQ45 adalah indeks
yang sering digunakan dalam penelitian sebagai dasar pembentukan portofolio saham. Namun dalam
penelitian ini peneliti lebih tertarik untuk menggunakan Jakarta Islamic Indeks (JII) sebagai dasar
pembentukan portofolio saham. JII adalah 30 perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan syariat
Islam. Banyak peneliti terdahulu yang juga menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen sebagai
parameter, dan masing-masing penelitian menunjukkan perbedaan hasil. Sehingga penelitian ini bertujuan
menganalisis kinerja portofolio saham JII dengan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Untuk mengetahui
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apakah terdapat perbedaan diantara ketiga metode.Penelitian ini menggunakan one way of variance by
rank dengan Kruskal-Wallish sebagai alat uji beda untuk mengukur kinerja portofolio saham, setelah
sebelumnya dilakukan transformasi data menggunakan Z-Score sebagai alat untuk menyetandarkan ukuran
kinerja portofolio. Kemudian dilakukan mean rank antar perlakuan pengukuran kinerja portofolio untuk
mengetahui metode mana yang paling konsisten. Dari hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar
0,921, lebih besar dari 0,05, sehingga dengan kata lain hipotesis penelitian ini tidak diterima.

08312138 - HAFID BREMANSYAH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE
DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN HIGH PROFILE YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK
INDONESIA 2008-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan
corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan high profile di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji
dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, Umur, Kepemilikan Dispersi, Profitabilitas, Ukuran Dewan
Komisaris, dan Leverage.
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada
perusahaan high profile yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008 sampai 2011.
Sebanyak 178 perusahaan digunakan sebagai populasi dalam penelitian dihasilkan 24 perusahaan yang
dijadikan sampel penelitian.
Penelitian ini menggunakan regresi berganda digunakan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap luas pengungkapan corporate governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
independen yang berpengaruh secara positif signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance
adalah ukuran dewan komisaris dan leverage. Sedangkan umur listing perusahaan berpengaruh negative
signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance. Kepemilikan dispersi, profitabilitas tidak
menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan corporate governance.
Kata kunci: Laporan Tahunan, Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Governance

08312139 - IKA KURNIA ASTUTI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN
KEUANGAN PD PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BEI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan
laporan keuangan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling pada perusahaan transportasi dan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama 3 tahun, dari tahun 2009 sampai 2011. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang
digunakan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan corporate governace.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan transportasi profitabilitas dan leverage berpengaruh
terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, likuiditas, umur dan ukuran perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, sedangkan kepemilikan
saham publik berpengaruh negatif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Pada
perusahaan telekomunikasi, leverage dan umur perasahaan berpengaruh terhadap kelengkapan
pengungkapan laporan keuangan, likuiditas, kepemilikan saham publik, profitabilitas dan ukuran
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
Kata Kunci : kelengkapan laporan keuangan, karakteristik perusahaan.
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09312043 - SETYA GITA DIAN NITAMI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009-2012
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah luas bangunan, jumlah surat
penagihan dan tingkat inflasiterhadap penerimaan PBB. Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Ngawi yang
terdiri dari 19 kecamatan dengan menggunakan data dari tahun 2009-2012. Alat analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah
wajib pajak, jumlah luas bangunan dan tingkat inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Ngawi, sedangkan jumlah surat penagihan secara parsial tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Ngawi. Besarnya pengaruh
jumlah wajib pajak, jumlah luas bangunan, jumlah surat penagihan dan tingkat inflasi sedcara simultan
terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Ngawi adalah 70% dan sisanya 30% dipengaruhi oleh variabel lain.
Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB perlu dilaksanakan karena penerimaan
PBB merupakan salah satu sumber pembiyaan dalam melaksanakan pembangunan.
Kata Kunci :Jumlah wajib pajak, Jumlah luas bangunan, Jumlah surat penagihan, Tingkat inflasi

09312173 - NORMA PERWITA SARI
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN BUDAYA TERHADAP
MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENJADI ENTREPRENEUR
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan budaya
terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi entrepreneur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan budaya berpengaruh terhadap minat mahasiswa
akuntansi menjadi entrepreneur. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi
di yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang aktif
terdaftar di UII dan UMY, mahasiswa-mahasiswi tersebut sudah atau sedang mengikuti mata kuliah
kewirausahaan dan menejemen strategik. Alat analisis yang digunakan adalah Structual Equation Model
(SEM) AMOS yang diadopsi dari Tony Wijaya (2009) dan menggunakan skala likert, dengan nilai rentang
skor 1 sampai dengan 5. SEM mampu menjelaskan keterkaitan variabel secara kompleks dan efek secara
langsung maupun tidak langsung dari satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Hasil analisis
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, kecerdasan emosional berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi entrepreneur, sedangkan kecerdasan spiritual dan budaya
berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi entrepreneur.
Keyword:Kecerdasan emosional,kecerdasan spiritual, Budaya, dan Minat Mahasiswa Akuntansi menjadi
Entrepreneur.

09312272 - HASNA AMALIA
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI
KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal.
Variabel independen adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, SiLPA dan variabel dependennya
adalah Belanja Modal.
Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur
pada tahun 2007-2011 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pusat. Alat analisis yang
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digunakan adalah regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan software SPSS 16 untuk mengolah
data yang ada.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Retribusi
Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran, Belanja Modal

09312365 - ALVIEN YUNIARSA GHOZALI
PENGARUH PROFIT MARGIN, TOTAL ASSETS TURNOVER, TOTAL ASSETS TO EQUITTY TERHADAP
PROFITABILITAS EKUITAS (STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI
KABUPATEN BOYOLALI)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul pengaruh profit margin, total assets turnover, dan total assets to equity terhadap
profitabilitas ekuitas. Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, variabel independen
antara lain profit margin, total assets turnover, dan total assets to equity, sedangan variabel dependennya
yaitu profitabilitas ekuitas. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Objek penelitian yang digunakan adalah tiga
Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada dan masih aktif di Kabupaten Boyolali yaitu KPRI MASA, KPRI
REJEKI dan KPRI Kopwandik. Dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Pertanggungjawaban
Tahunan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Republik Indonesia selama periode penelitian tahun
2007 – 2011 di Kabupaten Boyolali yang didapatkan dari arsip Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Boyolali. Metode analisis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, dengan pengujian hipotesis uji
statistik t. Hasil analisis berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial profit margin, total
assets turnover, dan total assets to equity berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ekuitas.
Kata kunci: profit margin, total assets turnover, total assets to equity, profitabilitas ekuitas.

09312478 - FEBTASARI LIZA HERDIFIANTI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, persepsi terhadap petugas pajak,
kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan
variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak,
persepsi terhadap petugas pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak. Objek penelitian terdiri atas 69
responden wajib pajak orang pribadi dan 20 responden wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama
Magelang. Alat analisis yang digunakan dalam pene litian ini adalah analisis regresi berganda dengan
bantuan SPSS 20. Secara parsial pengetahuan wajib pajak, persepsi petugas pajak, kesadaran wajib pajak,
dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: pengetahuan wajib pajak, persepsi terhadap petugas pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak,
kepatuhan wajib pajak

09312550 - FENDI MIDIASTONO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTEK MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA
ABSTRAK :

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi stakeholders. Banyaknya skandal pelaporan keuangan
menyebabkan para stakeholders meragukan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.
Kepercayaan mereka terhadap kredibilitas dan integritas para pelaku bisnis semakin menurun karena
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adanya perilaku oportunis manajer. Para praktisi menganggap perilaku ini sebagai sebuah kecurangan
karena secara sadar dilakukan oleh manajer perusahaan agar stakeholder yang ingin mengetahui kondisi
ekonomi perusahaan tertipu karena memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan.
Penelitian ini bertujuan menguji kembali dan menganalisis pengaruh variable kepemilikan institusional,
dewan komisaris independen, komite audit, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap
praktik manajemen laba. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan sector perbankan yang
terdaftar di BEI pada tahun 2008-2011 sebanyak 31 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan
teknik purposive sampling. Dengan metode sampling tersebut didapatkan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 19 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan
keuangan periode tahun 2008-2011 dan data keuangan yang diperoleh dari Indonesian Capital Market
Directory (ICMD). Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap
variable dependen adalah regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji-t dengan tingkat
signifikansi 5 persen. Hasil analisis menunjukan bahwa (1) kepemilikan institusional berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap manajemen laba (2) dewan komisaris independen berpengaruh negative dan
signifikan terhadap manajemen laba (3) komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
manajemen laba (4) leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba (5) profitabilitas
berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap manajemen laba (6) ukuran perusahaan berpengaruh
negative dan signifikan terhadap manajemen laba. Kata kunci : Manajemen laba, kepemilikan institusional,
dewan komisaris independen, komite audit, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan

NENI MEIDAWATI, DRA., M.SI, AK

06312248 - AHMAD LUTHFIE
PENGARUH KEWAJARAN HARGA DAN KUALITAS SISTEM PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN
PENUMPANG GARUDA INDONESIA DI BANDARA PATTIMURA AMBON DAN ADISUTJIPTO
JOGJAKARTA
ABSTRAK :

Harapan-harapan pelanggan dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan semakin bertambahnya
pengalaman pelanggan. Pergerakan pesawat di bandara semakin meningkat dan berpengaruh pada slot
time yang makin singkat, yang pada akhirnya menuntut manajemen pengelola bandara untuk dapat
mengelola assetnya secara optimal. Penelitian ini mengamati kewajaran harga dan kualitas sistem
pelayanan di bandara ambon dan Jogjakarta. Metode analisis data penelitian ini adalah regresi berganda,
dengan menyebarkan sebanyak 405 kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah 2 buah variabel independen
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Kata kunci: kewajaran
harga, kualitas pelayanan, kepuasan penumpang.

06312449 - MUKTI MARGITO UTOMO
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI DALAM EVALUASI INDIVIDU
ABSTRAK :

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

08312257 - YESI ARMELIA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN IPO ( INTIAL PUBLIC OFFERING ) DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan yang
melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI)” yang bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran (size)
perusahaan, umur (age) perusahaan, leverage, dewan direksi dan nilai penawaran saham (proceeds) saat
IPO memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering
(IPO).
Penelitian ini mengambil sampel seluruh perusahaan manufaktur yang melakukan Initial Public Offering
(IPO) yang terdafttar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2000-2011. Pengambilan sampel
menggunakan metode purpose sampling dan didapatkan total sampel 32 perusahaan manufaktur yang
melakukan IPO. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode
regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 17.0
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa ukuran (size) perusahaan,
leverage, dan proceeds, mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan umur (age)
dan dewan direksi tidak terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
Kata kunci: manajemen laba, IPO, ukuran (size), umur (age), leverage, dewan direksi, proceeds saat IPO.

08312404 - ANITA KHASANAH
PENGARUH SOSIOLOGI KRISTIS, KREATIFITAS, DAN MENTALITAS TERHADAP PENDIDIKAN
AKUNTANSI
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah sosiologi kritis, kreatifitas dan mentalitas memiliki pengaruh
terhadap pendidikan akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Islam
Indonesia (UII), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dan
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Sampel dalam penelitian ini diambil atas dasar purposive sampling
dengan kriteria mahasiswa akuntansi yang masih aktif dan terdaftar di setiap masing-masing universitas
yang diteliti. Total sampel yang diteliti 100 reponden.
Analisis data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dengan
metode regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan mencari nilai koefisien korelasi, koefisien
determinasi serta uji parsial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosiologi kritis dan kreatifitas
tidak berpengaruh terhadap pendidikan akuntansi, sedangkan mentalitas berpengaruh terhadap
pendidikan akuntansi.
Kata kunci : sosiologi kritis, kreatifitas, mentalitas dan pendidikan akuntansi
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09312098 - ANAJI ACHMAD
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari kinerja keuangan yang diukur dengan Return on
Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER), terhadap nilai perusahaan dengan melibatkan variable
Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel pemoderasi.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu software SPSS. Penelitian ini
menggunakan 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2011
sebagai sampelnya, dengan total pengamatan sebanyak 52 pengamatan. Nilai perusahaan diukur dengan
Price Book Value (PBV), sedangkan pengungkapan CSR dan GCG diukur menggunakan CSR Indeks dan
kepemilikan manajerial.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) ROA dan DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan,
(2) Moderasi ROA*CSR dan Moderasi ROA*GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, (3)
Moderasi DER*CSR dan Moderasi DER*GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Nilai Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Good Corporate
Governance.

09312411 - AYU PUSPITA DEWI
PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL
PEMBIAYAAN MURABAHAH STUDI KASUS PADA PT. BPR SYARIAH DANA HADAYATULLAH
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Audit internal merupakan pengawasan independen yang berfungsi untuk menilai, mengevaluasi
pengendalian internal, efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Tujuan audit internal untuk membantu
organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Fungsi dan tujuan ini dapat membantu
manajemen dalam menghadapi permasalah pembiayaan yang sangat kompleks dengan menerapkan sistem
pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal merupakan proses pengawasan terhadap
keseluruhan aktivitas operasional perusahaan. Pengaplikasian pengendalian internal yang efektif,
diharapkan dapat membantu pihak perbankan dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan dan resiko-resiko
yang kemungkinan terjadi. Penulis mengambil objek mengenai “Peranan Audit Internal Terhadap
Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Dana Hidayatullah”. Tujuan penelitian ini
untuk memperoleh pengetahuan bagaimana peran dari audit internal dalam menunjang pengendalian
internal pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dalam
menganalisa masalah. Berdasarkan hasil penelitian, peranan internal audit BPRS Dana Hidayatullah
dilaksanakan dengan baik, terlihat pada pelaksanaannya mencakup verifikasi, compliance, evaluasi
terhadap aktivitas pembiayaan murabahah sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian pembiayaan
yang efektif, sesuai dengan proposisi yang dibuat yaitu ”Pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan
dengan baik dan tepat maka dapat mendukung tercapainya efektifitas pengendalian internal dalam proses
pembiayaan produk murabahah PT. BPRS Dana Hidayatullah”.
Kata kunci : Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, Efektivitas
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NOOR ENDAH CAHYAWATI, DRA, M.SI, CERT SAP

06312119 - NUR AIDA KHASANAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Variabel yang diteliti adalah variabel independen meliputi Ukuran Perusahaan, Kepemilikan
Publik, Tingkat Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas dengan variabel dependen ketepatan waktu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empirik bahwa Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan,
Rasio Aktifitas, Rasio Solvabiltas, dan Rasio Profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan. Rasio aktivitas, Rasio Solvabiltas, dan Rasio Profitabilitas yang masing-masing diproksi
oleh total assets turnover, debt to equity ratio, dan return on assets. Penelitian ini menggunakan sampel
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 sampai tahun 2010.
Metode analisis yang digunakan teknik SEM (Structural Eqation Modeling). Hasil, kepemilikan tidak
berpengaruh positif pada ketepatan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan,
rasio aktivitas berpengaruh positif pada ketepatan waktu, rasio solvabilitas berpengaruh negatif pada
ketepatan waktu, rasio profitabilitas berpengaruh postif pada ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan.
Kata kunci : Timeliness, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Profitabilitas, Rasio Solvabilitas, Rasio
Aktivitas.

06312213 - ANJAR SETYORINI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PADA INDUSTRI
PERBANKAN DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sistem Informasi
Akuntansi (SIA) yang digunakan dalam industri jasa perbankan. Pengujian ini menggunakan delapan faktor
yang mempengaruhi kinerja SIA.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan untuk pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu penarikan sampel dengan
menggunakan pertimbangan tertentu. Bank-bank yang dipilih sebagai sampel adalah jenis bank yang
menggunakan sistem informasi berbasis komputer yaitu Bank BRI, BNI dan BPD. Metode analisis yang
digunakan adalah metode statistik deskriptif dan teknik analisis regresi linier ganda dengan variabel bebas
keterlibatan pemakai (X1), kemampuan teknik personel SI (X2), ukuran organisasi (X3), dukungan
manajemen puncak (X4), formalisasi pengembangan SI (X5), program pelatihan dan pendidikan pemakai
(X6), keberadaan dewan pengarah SI (X7), lokasi departemen SI (X8), dan kinerja Sistem Informasi
Akuntansi (Y).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan teknik personal SI dan dukungan manajemen puncak
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Uji T statistik > T
table 1,64)
Kata kunci: Kinerja Sistem Informasi Akuntansi, keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal SI,
ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan SI, program pelatihan dan
pendidikan pemakai, keberadaan dewan pengarah SI, lokasi departemen SI.
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06312392 - AMSANI FATMAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI
DI KOTA SEMARANG
ABSTRAK :

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam kinerja sistem informasi akuntansi. Dalam penelitian ini
difokuskan pada delapan faktor yaitu keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, ukuran organisasi,
dukungan manajemen puncak, program dan pelatihan, formalisasi pengembangan SI, keberadaan dewan
pengarah SI, lokasi departemen SI.
Hasil penelitian menunjukan bahwa yang berpengaruh positif yaitu yaitu keterlibatan pemakai, kemampuan
teknik personal, ukuran organisasi, program dan pelatihan.Keempat faktor tersebut harus dapat membantu
meningkatkan kinerja SIA khususnya melalui peningkatan program dan pelatihan, keterlibatan
pemakai,keberadaan dewan pengarah dan ukuran organisasi karena terbukti keempat variabel ini
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SIA.
Kata Kunci : kinerja SIA, faktor yang berpengaruh dan delapan variabel.

07312025 - FAZRI NUGRAHA PRATAMA PUTRA
“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MENJADI ENTREPRENEUR”
(STUDI EMPIRIS PADA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh keberhasilan diri, toleransi akan risiko, dan kebebasan dalam
bekerja terhadap minat mahasiswa menjadi entrepreneur. Sampel dalam penelitian ini mahasiswa
akuntansi Universitas Islam Indonesia sebanyak 120 orang. Data dikumpulkan dengan penyebaran
kuesioner. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji signifikansi t), variabel keberhasilan diri berpengaruh positif signifikan
terhadap minat mahasiswa menjadi entrepreneur, variabel toleransi akan risiko berpengaruh positif
signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi entrepreneur, dan variabel kebebasan dalam bekerja
berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi entrepreneur.
Kata-kata Kunci : keberhasilan diri, toleransi akan resiko, kebebasan dalam bekerja, motivasi, dan minat

08312167 - GHARISIKRARAGA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA (STUDI KASUS
PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA )
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia)” yang bertujuan untuk
mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa
di program studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yang nantinya dapat diketahui apakah pelayanan
yang diberikan memberikan dampak yang baik kepada para mahasiswa ekonomi akuntansi Universitas
Islam Indonesia.
Penelitian ini mengambil sampel para mahasiswa Universitas Islam Indonesia fakultas ekonomi jurusan
akuntansi. Sampel responden diambil dengan menggunakan teknik slovin, dari seluruh kuesioner yang
tersebar sejumlah 120, yang dapat kembali dan diolah sebanyak 113 sampel. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program Microsoft Excel dan Software SPSS versi 19.00 for Windows. Dengan
menghubungkan kepuasan dengan 5 dimensi yang terdapat pada kualitas pelayanan yaitu fasilitas
berwujud, dimensi kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.
Kata Kunci : Pembelajaran, kualitas pelayanan, dan kepuasan mahasiswa.
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09312170 - NOVI WARDANI PRAMITA
REAKSI PASAR TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI INTERNASIONAL (IFRS) PADA
PERUSAHAAN GO PUBLIK
ABSTRAK :

Dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan Go Publik, laporan keuangan yang baik akan memberikan
informasi dan kepercayaan kepada investor yang diperlukan untuk berinvestasi dalam pasar modal global.
Disinilah perlunya suatu standar yang mengatur pelaporan informasi akuntansi tersebut. Konvergensi IFRS
dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu standar yang mengatur pelaporan
informasi akuntansi tersebut.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan standar akuntansi internasional terhadap perusahaan
yang mengadopsinya. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa perbandingan penelitian
rata-rata abnormal return menemukan bahwa AAR sesudah penerapan IFRS lebih tinggi dibandingkan
dengan AAR sebelum IFRS. Jika dilihat dari rata-rata CAAR sesudah penerapan IFRS lebih tinggi
dibandingkan CAAR sebelum penerapan, dan perbedaan yang terjadi mencapai tahap yang signifikan. Maka
hasil penelitian ini menunjukkan adanya reaksi pasar positif yang tercermin dengan average abnormal
return sesudah perusahaan menerapkan IFRS.
Keywords: market reaction, average abnormal return, cumulative average abnormalreturn

09312232 - SUKMA NUGRAHA PUTRA
ANALISIS PENENTUAN KEY PERFORMANCE INDICATOR DALAM PERANCANGAN CORPORATE
DASHBOARD MENGGUNAKAN SAP CRYSTAL DASHBOARD DESIGN STUDI KASUS KEJUARAAN
OLIMPIADE
ABSTRAK :

Kejuaraan Olimpiade merupakan salah satu event olahraga paling bergengsi di dunia ini. Penggemar
olimpiade ini telah tersebar diberbagai penjuru negara saat ini. Para penggemar ini memiliki negara
ataupun atlet idola masing-masing.
Para penggemar ingin mengetahui bagaimana kinerja maupun performa dari idola-idola mereka tersebut,
sejauh mana prestasi yang telah diperoleh idola mereka hingga saat ini dan selalu mengikuti perkembangan
yang ada di ajang olahraga yang diselengarakan 4 tahun sekali ini.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penentukan Key Performance Indicator (KPI) apa saja yang dapat
ditampilkan untuk merepresentasikan performa serta kinerja dari olimpiade selama 5 kali perhelatan
terakhir (tahun 1996-2012) dengan menggunakan program SAP Crystal Dashboard Design (Xcelcius 2008).
Kata kunci: Olimpiade, KPI, Dashboard, Xcelcius

09312396 - ADITYA RISTIKOMAN
ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
ABSTRAK :

The objective of this study is to analyze some factors which influence to the financial reporting timeliness of
manufacture companies in Indonesia. The factors which had been tested are profitability, debt to equity
ratio, own structure, auditor quality (KAP), and the change of auditor. Those factors are as the independent
variables, while the another factor is timeliness as the dependent variable.
The sample of this study consists of 354 companies which are registered into the Idonesia Stock Exchange
(IDX) and had reported the financial report to the Capital Market Supervisory Agency and Financial
Institution or Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (Bapepam) in 2009-2011. The data of
this study are the secondary data and the sample selection by using the purposive method. The tool of this
analysis is the logistic regression analysis in the significance 5%.
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The result of the hypothesis shows that the profitability and the auditor quality give the positive and
significant influences to the financial reporting timeliness. Meanwhile, the variable of debt to equity ratio
gives the negative and significant influence to the financial reporting timeliness. Furthermore, the variable
of own structure and auditor change are not proved to influence significantly to the financial reporting
timeliness.
Keywords: timeliness, profitability, debt to equity, own structure, auditor quality, auditor change.

09312401 - WIDHA MAHENDRA MURTI
PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KEPERCAYAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL PADA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA,TBK
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Teknologi Informasi terbaru dapat memberikan
pengaruhnya dalam Evaluasi Kinerja Individual. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah
efektifitas dan kepercayaan terhadap tekonologi informasi terbaru. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini berjumlah 120 responden. Adapun metode pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan puposive random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif
dengan menggunakan ujivaliditas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas,
uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, model regresi, uji hipotesis, koefisien determinasi, uji statistic f dan uji
statistic t . Dari hasil uji terhadap efektifitas dalam penggunaan teknologi informasi terbaru terdapat
pengaruh yang positif terhadap kinerja individu, dengan koefisien regresi sebesar 0,301 dan uji t dengan
signifikansi 0,000<α = 0,05. Begitupula dengan hasil uji terhadap kepercayaan dalam penggunaan teknologi
informasi baru terdapat pengaruh yang positif terhadap kinerja individu, dengan koefisien regresi sebesar
0,228 dan uji t dengan signifikansi 0,009 < α = 0,05. Secara simultan penggunaan teknologi informasi baru
memiliki pengaruh terhadap variable kinerja individual dengan F hitung sebesar 39,662 dengan angka
signifikansi (P value) sebesar 0,000<0,05. Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,506 yang
berarti 50,6 persen dapat diterangkan oleh variabel teknologi informasi, efektivitas dan kepercayaan
sebesar 50,6 %, Sedangkan sisanya sebesar 49,4 % disebabkan oleh variabel lain di luar ketiga variabel
bebas tersebut. Dari hasil uji t berpasangan menunjukkan efektivitas dan kepercayaan terhadap teknologi
informasi terbaru positif dan signifikan terhadap kinerja individual. Kata Kunci : kepercayaan, efektifitas,
kinerja individual

09312544 - OVI PRADIKA YUTAMA
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Resonsibility terhadap nilai
perusahaan, pengaruh Corporate governance terhadap nilai perusahaan dan untuk menguji pengaruh
corporate governance terhadap hubungan antara corporate social responsibility (CSR) dengan nilai
perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Populasi
dalam penelitian ini seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009
sampai dengan tahun 2011, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 141
perusahaan. Untuk menguji hipotesis yang diajukan menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil pengujian
menemukan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q, Corporate Governance terbukti berpengaruh positif signifikan
terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q dan Corporate Governance merupakan variabel
yang memoderasi pengaruh antara CSR terhadap nilai perusahaan.
Kata kumci: Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Nilai Perusahaan
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09312565 - GILANG NUGROHO
ANALISIS PENGARUH PEMBELAJARAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN
MAHASISWA DAN LOYALITAS MAHASISWA (STUDI KASUS PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Along with the times and competition in the increasingly complex world of business, companies are trying
to increase the number of consumers by doing a better service than its competitors. One way to achieve
that success can be done by increasing the level of education in the community. Therefore education at the
college level is considered very important for the people and companies. This study aimed to analyze the
influence of the variable quality of teaching and the variable quality of service in relation to student
satisfaction and loyalty of students of the Faculty of Economics Universitas Islam Indonesia. The research
was conducted by survey method, data obtained by distributing questionnaires to 150 respondents. The
results of this study it can be concluded that loyalty can be built from the variable student learning through
student satisfaction variables. Student loyalty can also be constructed from the variable quality of service
through the variable student satisfaction.
Keyword: Learning, Service Quality, Student Satisfaction, Student Loyalty.

PRAPTI ANTARWIYATI, DRA, M.SI, AK

06312223 - YUNIANTO ARI WIBOWO
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2010-2012
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan pada perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tujuan dari penelitian ini adalah mencari bukti empirik apakah Profitabilitas, Leverage, Struktur
Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2007-2010. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi
logistik. Dengan model ini dapat dilihat pengaruh semua faktor yaitu Profitabilitas, Leverage, Struktur
Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel-variabel independen yaitu
variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan dan leverage berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan. Sedangkan struktur kepemilikan dan ukuran KAP tidak terbukti berpengaruh terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan.
Kata kunci : Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, dan Ketepatan
Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

06312233 - BIMA SETIAJI
PENGARUH FREE CASH FLOW DAN RETURN ON ASSET TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO
PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh free cash folw dan return on asset terhadap dividen payout
ratio pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini
mengambil tahun penelitian selama empat tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Metode
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penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria , perusahaan makanan dan
minuman yang terdaftar di BEI selama periode penelitian, sampel dalam penelitian ini selalu mengeluarkan
laporan pembagian dividen selama periode penelitian, berdasarkan criteria tersebut maka sampel dalam
penelitian ini adalah sebanyak empat perusahaan makanan dan minuman. Variable dalam penelitian ini
adalah variable independen terdiri dari free cash flow dan return on asset, sedangkan variable dependen
adalah dividen payout ratio. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear
berganda. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Free cash flow tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,520, dan Return on asset berpengaruh signifikan terhadap DPR pada
perusahaan yang makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,041. 2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara free cash flow dan ROA terhadap DPR secara
simultan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,032. 3) Variabel yang paling dominan mempengaruhi DPR
adalah ROA.
Kata Kunci: Free cash flow, ROA, DPR, makanan dan minuman

08312212 - ELMA NUR HIKMAH
PENGARUH EQUIVALENT RATE BAGI HASIL, PENDAPATAN BMT, DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH DI BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti mengenai pengaruh equivalent rate bagi hasil, pendapatan BMT dan
ukuran perusahaan terhadap volume simpanan mudharabah. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder dan time series yang diperoleh dari Laporan Keuangan BMT Beringharjo. Sampel yang
digunakan sebanyak 36 dari periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2011. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Regresi Berganda. Hasil dari penelitian memberikan penjelasan
bahwa equivalent rate bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume simpanan
mudharabah BMT Beringharjo karena meningkatnya ketertarikan masyarakat atas sistem bagi hasil yang
dirasa lebih adil dan bebas dari riba serta kecenderungan masyarakat yang masih profit oriented.
Sedangkan pendapatan BMT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan mudharabah dan
memiliki arah yang positif, hal ini disebabkan oleh kecenderungan nasabah yang tidak begitu
memperhatikan keuntungan yang diperoleh pihak lain yaitu BMT itu sendiri. Adapun ukuran perusahaan
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap volume simpanan mudharabah. Hal tersebut
dikarenakan oleh kecenderungan masyarakat yang akan merasa lebih aman dalam menginvestasikan
dananya kedalam BMT yang mempunyai aset besar dan mempunyai kinerja keuangan yang bagus dan
stabil.
Kata Kunci : equivalent rate bagi hasil, pendapatan BMT, ukuran perusahaan, simpanan mudharabah

08312337 - ERYKA NUNGKY KURNIAWATI
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN
PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN
PERBANKAN SYARIAH” (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta).
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor syariah, pelayanan, produk, promosi, dan
tingkat keuntungan terhadap keputusan nasabah menggunakan perbankan syariah.
Penelitian ini mengambil sampel nasabah bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta sebanyak 100 orang.
Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Metode analisis data menggunakan analisis regresi
linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS 17.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel faktor syariah, pelayanan, produk, dan tingkat keuntungan
berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan perbankan sariah. Sementara itu
variabel promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan perbankan
syariah
Kata Kunci : Keputusan Nasabah, Faktor Syariah, Pelayanan, Produk, Promosi, dan Tingkat Keuntungan
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08312358 - RISSA BRIANDARI
PENGARUH INDEPENDENSI, GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI, DAN
PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (STUDI PADA
AUDITOR PEMERINTAH DI BPK DAN BPKP PERWAKILAN YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian akuntansi tentang independesi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi terhadap kinerja
auditor sudah sering dilakukan. Tetapi masih jarang dilakukan penelitian dengan memperluas objek
penelitian. Dalam hal ini peneliti ingin membuktikan secara empiris apakah independensi, gaya
kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemahaman good governance berpengaruh terhadap kinerja
auditor pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengetahuan
akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik di bidang auditing.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor di BPK dan BPKP Perwakilan Yogyakarta, dimana
populasi diambil tanpa membedakan jenis kelamin serta pendidikan. Sampel yang dipilih dalam penelitian
ini adalah auditor yang mempunyai pengalaman kerja minimal dua (2) tahun, dengan pertimbangan bahwa
auditor yang telah memiliki masa kerja 2 tahun dianggap telah memiliki waktu dan pengalaman untuk
beradaptasi serta menilai kondisi lingkungan kerjanya. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan purposive sampling dan analisa data menggunakan SPSS Windows Program Versi 16.0
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kinerja
auditor. 2) gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 3) komitmen organisasi
berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 4) , pemahaman good governance auditor tidak berpengaruh
terhadap kinerja auditor.
Kata kunci:independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, pemahaman good governance.

09312054 - AHMAD SAPUTRO
PERBEDAAN PERSEPSI SIKAP PENGGUNA INTERNET TERHADAP ONLINE SHOPING (STUDI KASUS
MASYARAKAT YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang Perbedaan Persepsi Sikap Pengguna Internet Terhadap Online shopping di
Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan Persepsi Sikap Pengguna
Internet Terhadap Online shopping di Kota Yogyakarta. Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah
terdapat Perbedaan Persepsi Sikap Pengguna Internet Terhadap Online shopping di Kota Yogyakarta.
Peneliti menggunakan masyarakat kota Yogyakarta yang pernah belanja online dan yang tidak berbelanja
online. Metode analisis data menggunakan uji chi square dan uji independent sample t-test dengan
bantuan SPSS 13. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan persepsi sikap pengguna
internet yang sering berbelanja online dengan pengguna internet tidak berbelanja secara online terhadap
online shopping berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan persepsi sikap pengguna internet yang
sering berbelanja online terhadap online shopping berdasarkan jenis kelamin mereka, tidak terdapat
perbedaan persepsi sikap pengguna internet yang tidak pernah berbelanja online terhadap online shopping
berdasarkan jenis kelamin mereka, terdapat perbedaan persepsi sikap pengguna internet yang sering
berbelanja online dengan pengguna internet tidak berbelanja secara online yang berjenis kelamin
perempuan terhadap online shopping, terdapat perbedaan persepsi sikap pengguna internet yang sering
berbelanja online dengan pengguna internet tidak berbelanja secara online yang berjenis kelamin laki-laki
terhadap online shopping dan terdapat perbedaan persepsi sikap pengguna internet yang sering berbelanja
online dengan pengguna internet tidak berbelanja secara online terhadap online shopping terhadap
persepsi control security, persepsi sekuriti privasi, persepsi integritas dan persepsi kompetensi.
Kata Kunci: Persepsi control security, Persepsi sekuriti privasi, Persepsi integritas, persepsi kompetensi,
sikap
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09312080 - FUAD FAUZAN ADHITYA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN PROFIT MARGIN PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BRISYARIAH
CABANG YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Profit Margin pada
Pembiayaan Murabahah” yang bertujuan untuk menguji faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan
profit margin pada pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah. Penelitian ini fokus terhadap variabel
biaya overhead, cost fund, dan risk cost yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap
penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah. Penelitian ini mengambil sample pada Perbankan
Syariah di Yogyakarta.
Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah merupakan produk yang sangat dominan yaitu sebesar
70%. Keuntungan yang diperoleh Perbankan Syariah sebagian besar diperoleh dari pembiayaan Murabahah.
Oleh karena itu, penetapan profit margin sangat penting dalam pembiayaan Murabahah.
Dari ketiga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini semua hipotesis yang signifikan mempengaruhi
dalam penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah yaitu antara lain biaya overhead, cost of
fund,dan risk cost. Ketiga hipotesis tesebut juga mempengaruhi secara bersama-sama dalam penetapan
profit margin pada pembiayaan murabahah. Sedangkan yang paling mempengaruhi secara dominan adalah
cost of fund.
Kata Kunci : biaya overhead, cost of fund, risk cost

09312082 - DANIK EKA RATRI
PENGARUH RASIO PROFIT MARGIN, LIKUIDITAS, EFISIENSI, FINANCIAL LEVERAGE, DAN RASIO
PERTUMBUHAN TERHADAP PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS BUMN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Rasio Profit Margin, Likuiditas, Efisiensi, Financial
Leverage, dan Rasio Pertumbuhan terhadap prediksi Financial Distress BUMN. Sampel dalam penelitian ini
adalah BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2011. Alat penelitian menggunakan data sekunder, yaitu
laporan keuangan tahunan yang diterbitkan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama tahun 2009 – 2011. Data dianalisis menggunakan program SPSS 17. Hasil dari penelitian ini adalah
rasio profit margin dan likuiditas mempunyai pengaruh negatif terhadap prediksi financial distress BUMN.
Sedangkan rasio financial leverage mempunyai pengaruh positif terhadap prediksi financial distress BUMN.
Kata Kunci : Rasio Profit Margin, Likuiditas, Efisiensi, Financial Leverage, Rasio Pertumbuhan, Financial
Distress.

09312164 - ANNISA RIZKI WIBISONO
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (
PNPM-MPK ) DALAM AKUNTABILITAS ANGGARAN DAN EFEKTIFITAS PROGRAM TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA MAGELANG
ABSTRAK :

Melalui penerimaan PNPM-MPk, maka permasalahan kemiskinan di Kota Magelang dapat teratasi. BLM
yang diterimakan dapat merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Penelitian ini
menggambarkan implementasi dan keefektifan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan guna mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek.
Sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat, maka teknik analisa yang dilakukan bersifat deskriptif
analitik. Menganalisa keakuntabelan anggaran yang dikucurkan dan keefektifitasan suatu program yang
dilakukan dalam KSM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang serta bagaimana
implementasinya. Dari hasi penelitian terbukti akuntabel dan efektif dalam pengelolaan anggaran
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh P2KP sebagai lembaga yang
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menaungi program PNPM-MPk di Kota Magelang dan sangat membantu meningkatan kesejahteraan
masyarakat miskin dan kaum perempuan yang tidak berdaya menjadi berdaya pada khususnya. Sekaligus
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang pada umumnya dalam berbagai aspek,
meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan, kelembagaan dan kepemimpinan.

09312175 - RABIAH NUR ANDAWIYAH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN KARYAWAN UNTUK MELAKUKAN
PERPINDAHAN PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan keinginan
berpindah pada karyawan kantor akuntan publik (auditor dan staff auditor) dari segi tuntutan waktu kerja,
pekerjaan mengganggu keluarga, keluarga mengganggu pekerjaan, nilai-nilai etika organisasi, dan
kreativitas kelompok. Sampel penelitian ini adalah auditor senior dan auditor junior yang bekerja pada 8
kantor akuntan publik di Yogyakarta dan sekitarnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara
memberikan kuesioner kepada responden penelitian. Dalam penelitian ini disebarkan 60 kuesioner pada 60
responden. Kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak
50 kuesioner. Proses analisis data menggunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, dan regresi
sederhana dengan menggunakan program SPSS for Windows Release 13.00. Hasil analisis yang pertama
yaitu dari segi tuntutan waktu kerja, pekerjaan mengganggu keluarga, keluarga mengganggu pekerjaan,
nilai-nilai etika organisasi, dan kreativitas kelompok menyatakan adanya pengaruh yang signifikan terhadap
kepuasan kerja. Hasil analisis yang kedua menyatakan bahwa tuntutan waktu kerja, pekerjaan mengganggu
keluarga, keluarga mengganggu pekerjaan, nilai-nilai etika organisasi, dan kreativitas kelompok mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap keinginan berpindah. Hasil analisis yang ketiga menyatakan bahwa
kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kenginan berpindah.
Kata kunci: tuntutan waktu kerja, konflik peran, nilai-nilai etika organisasi, kreativitas kelompok, kepuasan
kerja, keinginan berpindah

09312266 - DINA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREDIKSI PERINGKAT OBLIGASI PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh variabel likuiditas, profitabilitas, ukuran
perusahaan, leverage, dan umur obligasi terhadap peringkat obligasi dan mengetahui variabel dominan
yang berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan
manufaktur yang mengeluarkan obligasi dari tahun 2007 hingga tahun 2010 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan di peringkat oleh PEFINDO. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan
Purposive Sampling yaitu pengambilan sample dengan kriteria tertentu. Jumlah sampel yang memenuhi
kriteria sampel sebanyak 17 perusahaan. Untuk menguji hipotesis yang diajukan menggunakan analisis
regresi multinominal logistic.
Hasil pengujian menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Peringkat Obligasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang besar dengan profitabilitas tinggi
cenderung mendapat rating obligasi yang lebih tinggi. Sedangkan variable leverage dan umur obligasi
berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi, yang menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan
utang untuk investasi dan semakin lama umur obligasi akan cenderung mendapatkan rating obligasi yang
lebih rendah. Sementara variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.
Kata kunci: likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, umur obligasi, peringkat obligasi
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09312278 - ANGGRAENI SETIONINGSIH
ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN MODAL DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN
ABSTRAK :

This study aimed to determine the effect of stock ownership by management, stock ownership by
institutions and debt policy to company value. The population in this study is all public companies listed
non-financial institutions in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2007-2011. While taking sample
technique using purposive sampling is sample taking with certain criteria. The number of samples that meet
the criteria of a sample of 40 companies. To test the hypothesis using linear regression analysis.
Test results found that managerial ownership proved to have a significant positive effect on company value.
Whereas institutional ownership does not significant effect of on company value and debt policy affect
company value.
Keywords: managerial ownership, institutional ownership, debt policy, the value of the company

09312336 - VISAH SASMITA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE
DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris tentang faktor – faktor yang mempengaruhi
pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur di indonesia.
Faktor – faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur listing
perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan manufaktur multinasional, dan ukuran dewan komisaris.
Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009 sampai tahun 2011. Berdasarkan tehnik pengumpulan
sampel diperoleh sampel sebanyak 81 perusahaan manufaktur.
Penelitian ini menggunakan regresi berganda digunakan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap luas pengungkapan corporate governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance adalah
besaran perusahaan, perusahaan manufaktur multinasional, dan ukuran dewan komisaris. Akan tetapi,
profitabilitas, umur listing perusahaan dan kepemilikan dispersi tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas
pengungkapan corporate governance.
Kata kunci: Laporan Tahunan, Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Governance

09312343 - AHMAD FAIZ
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 (STUDI KASUS PADA KJKS BMT HANIVA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi praktek murabahah dengan menggunakan
satu akad murabahah yang dibuat oleh KJKS BMT HANIVA. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan
cara menginformasikan harga pokok dan mark-up yang disepakati penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli
tidak selalu menggunakan akad murabahah. Pada dasarnya, akad murabahah digunakan untuk kegiatan jual
beli barang-barang konsumsi. Proses pembayaran murabahah ini biasanya dilakukan dengan cara cicilan
sehingga memunculkan piutang murabahah bagi BMT. Penerapan perlakuan akuntansi oleh BMT atas
piutang murabahah ini ditinjau dari DSN MUI maupun PSAK 102. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari KJKS BMT HANIVA. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pemakaian akad murabahah di KJKS BMT HANIVA belum sepenuhnya tepat dan sesuai
dengan konsep syariah. Pasal-pasal dalam akad murabahah masih melanggar dan menyimpang dari fatwa
DSN MUI maupun PSAK 102. Salah satunya dalam transaksi murabahah, di dalam akad tersebut seharusnya
BMT menyediakan barang sendiri, akan tetapi BMT tidak menyediakan barang. dan nasabah diperuntukkan
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mencari barang sendiri, Hal ini seharusnya memakai wakalah. Akan tetapi di dalam akad tersebut BMT tidak
mencantumkan jurnal pencatatan untuk wakalah nya.
Kata kunci : Murabahah, Fatwa DSN MUI, PSAK 102

09312389 - DENNI SUHENDRA
PENGARUH SIZE, RETURN ON ASSET, KEPEMILIKAN MANAJEMEN, KEPEMILIKAN INSTITUSI, DAN
LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DALAM LAPORAN TAHUNAN
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2012
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Size, Return on Asset, kepemilikan
manajemen,kepemilikan institusi, dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial
dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Sampel pada
penelitian ini adalah data sekunder dari laporan dan ikhtisar keuangan yang didapatkan dari situs resmi BEI,
Indonesia Capital Market Directory (ICMD), dan situs resmi dari perusahaan masing-masing. Sedangkan
pemilihan sampel yang dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Terdapat 111 perusahaan yang
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode pada penelitian ini adalah analisis regresi linear
berganda. Alhasil penelitian ini menunjukkan bahwa Size, Return on Asset, kepemilikan manajemen,
kepemilikan institusi, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial
perusahaan. dan variabel yang paling dominan adalah pengaruh size dalam mempengaruhi pengungkapan
informasi sosial.
Kata kunci : Size, ROA, Kepemilikan manajemen, Kepemilikan Institusi, pengungkapan Informasi sosial

09312441 - YUDHI HERLANGGA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BAGI WAJIB PAJAK
PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran
wajib pajak,persepsi kepada petugas pajak,persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,dan sanksi
pajak terhadap kemauan membayar pajak.
Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 100 responden pada Wajib Pajak Pribadi di KPP
Pratama Yogyakarta. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode survey kuisioner. Alat analisis
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji t yang diolah dengan bantuan program
SPSS for Windows versi 16.0.
Hasil dari penelitian secara statisitik menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan
persepsi kepada petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sanksi pajak
berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan persepsi
yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar
pajak.
Kata Kunci : Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,
Persepsi Kepada Petugas Pajak, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan,dan Sanksi Pajak.

09312508 - KURNIA INDAH SUMUNAR
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT INVESTOR UNTIK MUNGGUNAKAN ELECTRONIC
TRADING
ABSTRAK :

Seiring perkembangan zaman, semua kegiatan masyarakat semakin akrab dengan teknologi informasi.
Dalam pasar keuangan, kecanggihan sistem teknologi informasi merupakan salah satu kunci daya tarik
masyarakat dalam berinvestasi.
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Mekanisme yang dilakukan investor dalam berinvestasi lebih dikenal dengan nama electronic trading.
Jumlah investor dari waktu ke waktu semakin banyak, hal ini terlihat dari bayaknya investor untuk
menggunakan electronic trading. Dari sinilah penelitian ini diangkat untuk mengetahui niat investor
bertransaksi menggunakan electronic trading. Objek penelitian ini adalah investor yang menggunakan
electronic trading.
Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan uji statistik berupa analisa persamaan simultan yang
dibantu dengan software SmartPLS. Hasil analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan mengolah
data dari kuesioner yang disebarkan kepada investor yang menggunakan electronic trading sebayak 110
investor.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa privasi, keamanan, dan kepercayaan berpengaruh
negatif terhadap persepsi resiko; kepercayaan berpengaruh positif terhadap sikap investor untuk
bertransaksi menggunakan electronic trading; persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap sikap investor
untuk bertransaksi menggunakan electronic trading; persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap niat
investor untuk menggunakan electronic trading; sikap, pengalaman, norma subjektif, dan kontrol perilaku
berpengaruh positif terhadap niat untuk meggunakan electronic trading.
Kata kunci: privasi, keamanan, kepercayaan, persepsi resiko, sikap, niat, pengalaman, norma subjektif,
kontrol perilaku, electronic trading.

09312514 - FERINA DWI YUDHIANA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MAHASISWA
AKUNTANSI FE UII TERHADAP PEMILIHAN PROFESI SEBAGAI AKUNTAN PENDIDIK
ABSTRAK :

Penelitian berlatar belakang atas dasar hasil penelitian yang menemukan rendahnya minat mahasiswa
akuntansi terhadap pemilihan profesi sebagai akuntan pendidik. Sehingga penelitian bertujuan untuk
menganalisis pengaruh variabel independen seperti penghargaan finansial/ gaji, jenjang karir, lingkungan
kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas mahasiswa akuntansi FE UII terhadap
minat dalam memilih profesi sebagai akuntan pendidik sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan
pada mahasiswa jurusan Akuntansi FE UII di Kota Yogyakarta. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 120
responden dengan menggunakan metode purposive sampling Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu regresi linier berganda dengan SPSS 17. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel
penghargaan finansial/ gaji, jenjang karir, nilai nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja,
berpengaruh negatif terhadap pemilihan profesi sebagai akuntan pendidik, sedangkan variabel personalitas
berpengaruh positif terhadap pemilihan profesi sebagai akuntan pendidik.
Kata kunci : penghargaan finansial/ gaji, jenjang karir, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan
pasar kerja, personalitas, minat, akuntan pendidik

09312532 - MUHAMMAD HANIF FIKRIADI
ANALISIS DAN EVALUASI PENILAIAN KELAYAKAN DEBITUR DALAM KASUS KREDIT BERMASALAH
DI PT BPR ARGA TATA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

This study aims to identify and evaluate prospective analysis of the debtors by BPR Arga Tata. This study
analyzes the troubled borrowers whose credit is based on the analysis of 6C (character, capital, capacity,
collateral, compliance, condition) and refers to the debtor's eligibility criteria, to find the cause of the
problem loans.
In the process of payment or installment obligation to repay the loan, the debtors often face various
problems delayed for various reasons. This research was conducted using qualitative descriptive conducted
by collecting data from the BPR Arga Tata’s troubled debtors.
Results of this study indicate that the debtors who examined in this study had a variety of business
backgrounds, some of it was worth and potential, but those that are considered less worthy. Various causes
are found in this study, started from who debtor's business or the potential lack of capacity, the amount of
debtors or dependents and default character, until his bail or collateral value, so that who debtors
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burdensome impact on the delays in payment of installments to the BPR. Troubled debtors who studied is a
debtors who has a small loan.
Key Words : Problem Loans, BPR, 6C Analysis

09312546 - OKTA IKA NURHAYATI
PENGARUH KOREAN WAVE TERHADAP MINAT PEMBELIAN GADGET SAMSUNG ( STUDI KASUS
PADA PUSAT GADGET JOGJATRONIK )
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Korean Wave dapat memberikan pengaruh
terhadap minat pembelian gadget Samsung di Jogjatronik. Indikator dari Korean Wave dalam penelitian ini
meliputi: gaya hidup, idola, lingkungan, dan hobi.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 89 responden. Adapun metode pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan purposive random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah
analisis kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis uji regresi
berganda, koefisien determinasi, uji F, uji t, dan uji paired sample t-test.
Hasil uji dengan menggunakan metode regresi berganda dan uji t menunjukkan bahwa gaya hidup dan
idola, secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pembelian gadget Samsung
dengan nilai signifikansi (p>0,05), sedangkan lingkungan dan hobi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap minat pembelian gadget Samsung dengan nilai signifikansi (p<0,05). Secara simultan gaya hidup,
idola, lingkungan, dan hobi berpengaruh terhadap minat pembelian gadget Samsung dengan F hitung
sebesar 34,562 dengan angka signifikansi (P value) sebesar 0,000<0,05. Koefisien determinasi yang
dihasilkan adalah sebesar 0,636 yang berarti 63,6 persen variabel minat pembelian terhadap gadget
Samsung dapat dijelaskan oleh variabel gaya hidup, idola, lingkungan, dan hobi secara bersama-sama,
sedangkan sisanya sebesar 36,4 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian
ini. Dari hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa penjualan gadget Samsung setelah popularnya Korean
Wave lebih tinggi dibandingkan sebelum popularnya Korean Wave.
Kata Kunci : Korean Wave, Minat Pembelian Gadget Samsung

PRIMANITA SETYONO, DRA. MBA, AK, SAP.CERT

08312286 - AGIT ALTRIAN NIARTO
MOTIVASI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PROGRAM SAP EACADEMY DI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh motivasi
kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti
program SAP eAcademy. Hipotesis yang diajukan (1) Ada pengaruh positif signifikan dari motivasi kualitas
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti program SAP eAcademy, (2) Ada pengaruh positif
signifikan dari motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti program SAP
eAcademy, dan (3) Ada pengaruh positif signifikan dari motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa
akuntansi untuk mengikuti program SAP eAcademy. Penelitian ini menggunakan 231 orang mahasiswa
jurusan akuntansi S1 UII yang mengambil mata kuliah Lab ERP, BPI I dan Program SAP eAcademy tahun
ajaran 2012/2013. Sampel diperoleh secara purposive sampling. Data penelitian diperoleh dengan
menggunakan kuesioner dan selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian adalah
(1) Hipotesis pertama tidak diterima karena tidak ada pengaruh positif signifikan dari motivasi kualitas
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti program SAP eAcademy, (2) Hipotesis kedua
diterima karena ada pengaruh positif signifikan dari motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi
untuk mengikuti program SAP eAcademy dan (3) Hipotesis ketiga tidak diterima karena tidak ada pengaruh
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positif signifikan dari motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti program SAP
eAcademy.
Kata kunci : motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, minat mengikuti program SAP eAcademy,
mahasiswa akuntansi

09312231 - SELVIA NURINDAH SARI
ANALISIS PERBEDAAN RASIO AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH
ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang perbedaan rasio akuntabilitas pemerintah daerah Kota Banjarbaru
sebelum dan sesudah diterapkannya anggaran berbasis kinerja.
Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah Apakah terdapat perbedaan rasio Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan indikator, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio
keserasian, dan pertumbuhan? Metode analisis data menggunakan analisis uji independent sample t-test
dengan bantuan SPSS 13..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian, tidak terdapat perbedaan
rasio efektifitas, tidak perbedaan rasio efisiensi, tidak terdapat perbedaan rasio keserasian baik dilihat dari
rasio belanja aparatur dan rasio belanja pelayanan publik, tidak terdapat perbedaan rasio pertumbuhan
baik dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja. terdapat perbedaan
kinerja share PAD dan kinerja share dana perimbangan sebelum dan sesudah diterapkannya ABK dan tidak
terdapat perbedaan kinerja share dana aparatur dan belanja pelayanan public sebelum dan setelah
diterapkannya ABK di Kota Banjarbaru.
Kata Kunci: anggaran berbasis kinerja, uji independent sample t-test

09312423 - ISBANDI SATRIAWAN
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
ABSTRAK :

Tujuan dari peneilitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR)
terhadap kinerja keuangan perusahaan sector perbankan di Indonesia. Corporate Social Responsibility
merupakan bentuk aktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini financial performance diukur dengan
menggunakan Capital Adequancy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return on Equity (ROE), Return
on Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR). Penelitian ini menggunakan, corporate social responsibilityt
digunakan sebagai variabel independen, financial performancet+1 digunakan sebagai variabel dependen.
Perusahaan perbankan yang digunakan dalam penelitaan ini adalah semua perusahaan perbankan yang
listing pada tahun 2010-2012, karena keterbatasan jumlah perusahaan yang listing, maka dilakukan sensus
dengan menggunakan seluruh perusahaan yang listing sebanyak 60 bank. Metode analisis yang digunakan
pada penelitian ini adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel CSR
berpengaruh positif signifikan terhadap variabel CAR, NPL dan LDR. Sedangkan, CSR tidak berpengaruh
terhadap ROE dan ROA pada tingkat signifikansi 5%.
Kata Kunci: corporate social responsibility, financial performance, capital adequancy ratio, non performing
loan, return on equity, return on assets, dan loan to deposit ratio.
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09312454 - LALU UNGGUL ALIAMRI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SETELAH
MENERAPKAN SISTEM ERP (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI)
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem ERP akan mempengaruhi
kinerja perusahaan dari sisi keuangan selama tiga tahun. Kinerja perusahaan diukur dengan rasio-rasio
keuangan yaitu Return on Asset (ROA), Return on Investment (ROI), Return on Sales (ROS), Asset Turn Over
(ATO) dan Return on Investment - Du Pont System Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah menerapkan sistem ERP dengan rentang
waktu penerapan sistem ERP dari tahun 1995 sampai 2012. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan,
sampel yang terkumpul adalah 46 perusahaan yang terdaftar di BEI yang telah menerapkan sistem ERP.
Metode analisis data menggunakan uji paired-sample t test untuk mengukur perbedaan sebelum dan
sesudah penerapan sistem ERP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ROA, ROI,
ROS dan ROI Du Pont analysis system sebelum dan sesudah tiga tahun penerapan sistem ERP, tetapi
terdapat perbedaan ATO sebelum dan setelah penerapan sistem ERP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sistem ERP tidak mempengaruhi kinerja perusahaan dari sisi profitabilitas akan tetapi berpengaruh pada
produktivitas lewat efisiensi dan efektivitas perusahaan sampel.
Kata Kunci : Enterprise Resource Planning, Kinerja Perusahaan, Du Pont analysis.

09312498 - FITRIA MELYNSYAH YUSUF
ANALISIS PERBEDAAN GENDER TERHADAP SIKAP BERKOMPUTER DAN KINERJA MAHASISWA
PADA KELAS ERP (STUDI KASUS MAHASISWA AKUNTANSI TAHUN AJARAN 2012-2013)
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengukur kemampuan masing-masing gender dalam menyerap
teknologi komputer yang dilakukan secara objektif yaitu memiliki data-data, informasi, dan bukti yang
mendukung dari sumber atau obyek yang terkait. (2) Untuk membuktikan adanya perbedaan gender pada
tingkat kemampuan berkomputer dan kinerja mahasiswa. (3) Untuk membuktikan adanya perbedaan
tingkat kemampuan mahasiswa antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya kelas ERP. dengan
menganalisis pengaruh sikap berkomputer terhadap kemampuan diri (self-assessment) mahasiswa, dan
juga mengetahui apakah terjadi perbedaan kemampuan diri (self-assessment) masing-masing gender serta
kinerja (performance) mahasiswa. Penelitian ini dilakukan pada kelas mata kuliah ERP dan mendapatkan
sampel sebanyak 35 orang. Data dari sampel tersebut kemudian diolah melalui alat analisis regresi,
independent sample t-test, dan paired sample t-test. Hasil analisis pada uji regresi menunjukan dari lima
faktor yang mempengaruhi self-assessment, hanya confident dan usefulnes of computers yang
berpengaruh signifikan. Selanjutnya dari hasil uji independent sample t-test menunjukan tidak ada
perbedaan kemampuan antara pria dan wanita, dan dari hasil uji paired sample t-test menunjukan tidak
ada perbedaan pada kemampuan mahasiswa antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya kelas ERP.
Kata Kunci : Self-assessment, gender, Performance,

09312530 - GINANJAR ADI PERMANA
ANALISIS PERILAKU STICKINESS KOS PEMASARAN, ADMINISTRASI DAN UMUM TERHADAP
PENJUALAN BERSIH PADA KONDISI EKONOMI DAN KATEGORI PERUSAHAAN YANG BERBEDA
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA)
ABSTRAK :

Dalam model konvensional cost accounting, hubungan antara kos dengan volume aktivitas diasumsikan
simetris untuk kenaikan atau penurunan volume aktivitas. Pada penelitian ini akan menganalisa model
alternatif yang mengasumsikan model konvesional tersebut berbeda dengan perilaku manajer perusahaan
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mengelola kos. Pada model alternatif tersebut dianalisa apakah kos adalah “sticky”, dimana kos meningkat
lebih tinggi saat aktivitas meningkat dibandingkan saat volume aktivitas menurun. Dengan mengambil
sampel data dari 61 perusahaan manufaktur yang listing di BEI dari tahun 1994-2012 serta dikelompokkan
berdasarkan kategori ukuran perusahaan kecil, menengah, dan besar kemudian dianalisa dalam empat
periode yang berbeda, didapatkan hasil bahwa kos stickiness lebih banyak terjadi pada kategori perusahaan
manufaktur menengah di Indonesia. Dan secara keseluruhan, tingkat kos stickiness juga akan meningkat
bersamaan dengan intensitas aset, namun tidak dengan intensitas pekerja pada ketiga kategori perusahaan
manufaktur dan dalam keempat periode kondisi ekonomi yang berbeda.
Kata kunci: stickiness cost; kos pemasaran, administrasi dan umum; intensitas aset; intensitas pekerja

RENI YENDRAWATI, DRA. M.SI., AK.

06312203 - BAGUS ANGGARA A.N
PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EARNING MANAGEMENT DAN
PROFITABILITAS PERUSAHAAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance melalui kepemilikan
institusional dan manajerial,proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite
audit terhadap manajemen laba serta mengetahuipengaruh manajemen laba terhadap profitabilitas
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini seluruh semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2008-2010. Sedangkan teknik
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling yaitu pengambilan sample dengan kriteria tertentu.
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 73 perusahaan. Untuk menguji hipotesis yang
diajukan menggunakan analisis Structural Equation Model dengan program SMARTPLS.
Hasil pengujian menemukanbahwaProporsi dewan komisaris independen dan komite berpengaruh negatif
signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan
terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sementara untuk
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tindakan manajemen
laba. Hasil penelitian juga menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap profitabilitas
perusahaan.
Kata kunci:kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran
dewan komisaris, komite audit, profitabilitas

06312258 - IMAM SULTHONY
ANALISA PENGARUH PENERAPAN METODE PENYUSUTAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PADA PT INDIKA ENERGY TBK.)
ABSTRAK :

Aktiva tetap merupakan kelompok harta berwujud yang digunakan perusahaan dalam menjalankan
kegiatan usaha yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk mencapai tujuan perusahaan. Atas
pemakaian aktiva tersebut, maka aktiva tersebut akan mengalami penyusutan seiring dengan potensi,
kemmapuan, dan kelayakan. Dalam proses penyusutan tersebut ada bebrapa macam metode penyusutan
yang bisa digunakan, dimana metode penyusutan yang digunakan akan berpengaruh terhadap harga pokok
produksi, laba, dan nilai buku aktiva tetap dalam neraca. Penilaian suatu metode penyusutan pada
dasarnya merupakan suatu masalah pertimbangan, serta pengungkapan metode yang digunakan dalam
estimasi masa manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan akan menyediakan informasi laporan
keuangan yang membuat manajemen dapat menelaah kebijakan yang dipilihnya dan dapat membuat
perbandingan dengan perusahaan lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap PT Indika
Energy Tbk, penulis melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji selisih rata-rata, dan dipatkan
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hasil t_(12=) -0.0126 dan t_(13=) 0.0101. Dengan menggunakan tingkat signifikan 0.05 dan Df=8, maka
diperoleh t_(tabel=)2.3060, dengan demikian hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak, dengan
kata lain, tidak terdapat pengaruh signifikan antara penerapan metode penyusutan perusahaan (garis
lurus), dengan metode penyusutan yang diajukan oleh penulis (metode jumlah angka tahun dan saldo
menurun ganda) terhadap laba perusahaan.
Kata Kunci: aset tetap, metode penyusutan, laba perusahaan

07312337 - NANANG DWI DESTIAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI
YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perushaan klien memiliki posisi yang
strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yaitu ketika akuntan publik mengemban
tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang
dikelolanya. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi laporan keuangan
yang telah diaudit secara akurat dan dapat dipercya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang
diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang
belum diaudit. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti “Faktor- faktor Yang Mempengaruhi
Kualitas Audit”. Subjek dalam penelitian ini adalah auditor KAP yang berada di wilayah Yogyakarta. Hasil
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa due professional care dan akuntabilitas berpengaruh terhadap
kualitas audit, sedangkan independensi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Keywords : Independensi, Kompetensi, Due professional Care, Akuntabilitas dan Kualitas Audit.

08312065 - M. FATHONI NUR LATIEF
PENGARUH STRUCTURAL ASSURANCE, SHARED VALUE, COMMUNICATION, PERCEIVED
REPUTATION, DAN PENGALAMAN BERTRANSAKSI TERHADAP TRUST PADA PENGGUNA
INTERNET DI SISTEM E- COMMERCE
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh structural assurance, shared value,
communication, perceived reputation, dan pengalaman bertransaksi terhadap trust pada pengguna
internet di sistem e-commerce. Hipotesis yang diusulkan adalah: (1) structural assurance berpengaruh
positif terhadap trust. (2) shared value berpengaruh positif terhadap trust. (3) communication berpengaruh
positif terhadap trust. (4) perceived reputation berpengaruh positif terhadap trust. (5) pengalaman
bertransaksi berpengaruh positif terhadap trust. Subyek dari peneitian ini adalah sebanyak 201 orang
pengguna internet yang berasal dari indonesia. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode
survey melalui teknik kuesioner dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Uji
validitas menggunakan product moment person, dan uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan: structural assurance memberikan pengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap trust; shared value memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
trust; communication memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap trust; perceived
reputation memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap trust; pengalaman bertransaksi
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap trust.
Kata kunci: structural assurance, shared value, communication, perceived reputation, pengalaman
bertansaksi, trust, pengguna internet, transaksi online.
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08312220 - MEGA PUSPITA SARI
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN MANUFAKTUR (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BEI
TAHUN 2009-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
manufaktur di Indonesia dan untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responbility). Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh perusahaan industri manufaktur yang telah terdaftar di BEI selama tahun penelitian
berlangsung yaitu sejak tahun 2009-2011 yang berjumlah 105 perusahaan manufaktur.
Data dikumpulkan melalui metode purposive sampling. Kemudian dilakukan metode yang meliputi uji
asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji t, dan analisis koefisien determinasi. Untuk menganalisis data
menggunakan software SPSS versi 16. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan uji t variabel size
berpengaruh positif signifikan terhadap variabel corporate social responsibility (CSR). Kemudian melalui uji t
dapat diketahui bahwa variabel profitability, age, leverage tidak berpengaruh terhadap corporate social
responsibility (CSR). Besarnya koefisien determinasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia sebesar
0,416. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu Profitability (ROA), Age, Size,
dan Leverage terhadap variabel dependen CSR yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar
41,6% sedangkan sisanya sebesar 58,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.
Dari penelitian yang dilakukan peneliti bagi perusahaan manufaktur, agar dapat diambil langkah-langkah
antisipasi dalam mempertahankan CSR. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan
variabel, memperpanjang periode atau rentang waktu penelitian sehingga lebih diketahui faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
Kata Kunci: Profitability (ROA), Age firm, Size firm, Leverage, Corporate

08312334 - AKHMADI
ANALISIS PENGARUH EARNING MANAGEMENT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN
PERANAN PRAKTIK CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI MODERATING VARIABEL PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009 -2011
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari earning management terhadap nilai
perusahaan dan pengaruh corporate governance sebagai variabel moderating dari hubungan dari earning
management dan nilai perusahaan. Praktik corporate governance diproksikan oleh lima variabel yaitu
komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit dan komite audit.
Penelitian ini juga menyertakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan
sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 dengan
menggunakan metode purposive sampling. Pada penelitian ini menggunakan 88 perusahaan yang termasuk
dalam kriteria pengambilan sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa earnings management
berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan kepemilikan manajerial dapat mengurangi tindakan
earning management. Sedangkan variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit,
dan komite audit tidak mampu mengurangi tindakan earning management terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci : earning management, corporate governance, komisaris independen kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, kualitas audit dan komite audit.
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08312406 - LIDIA RITA OKTAVIA
PENGARUH PROFESIONALISME, PENGETAHUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KEKELIRUAN,
ETIKA PROFESI, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi
kekeliruan, etika profesi dan kualitas audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini
menggunakan data primer dan populasi dalam penelitian ini adalah para auditor yang bekerja di Kantor
Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode convenience sampling dan diperoleh data sebanyak 35 dari 6 Kantor Akuntan Publik
(KAP). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
(1) Profesionalisme berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
(2) Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertimbangan tingkat materialitas. (3) Etika profesi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap
pertimbangan tingkat materialitas. (4) Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertimbangan tingkat materialitas.
Kata kunci: profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, etika profesi, kualitas audit
dan pertimbangan tingkat materialitas.

09312048 - EZEN ZAIN SEPTIANDI
ANALISIS PENGARUHCOUPON RATE, BOND RATING, SBI RATE, INFLASI DAN PERIODE COUPON
TERHADAP PERUBAHAN HARGA OBLIGASI DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini mengkaji pengaruh SBI rate, coupon rate, periode coupon dan tingkat inflasi terhadap tingkat
perubahan harga obligasi di Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Harian Bisnis Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 38
obligasi yang diambil dengan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis
regresi berganda.Uji beda (two independen sample test) dilakukan untuk menguji pengaruh rating terhadap
besarnya coupon rate obligasi. Analisis regresi dipergunakan untuk menguji pengaruh variabel- variabel
independen (tingkat suku bunga, inflasi, bunga coupon, jumlah coupon/ periode coupon) terhadap variabel
dependen (perubahan harga obligasi). Kedua hal inilah yang akan menjadi topik dari tesis ini. Hasilnya
menunjukkan terdapat antara keempat variabel independen terhadap variable dependen. Dari uji yang
dilakukan diperoleh pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap perubahan harga pasar obligasi
sebagai variabel dependen. Selain itu tidak terdapat pengaruh antara rating obligasi dengan besarnya
coupon rate.
Kata kunci: perubahan harga obligasi, tingkat suku bunga, inflasi, bunga kupon, periode coupon/ jumlah
coupon dan rating.

09312050 - FEBY REZKI ADRIANZA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP SET KESEMPATAN INVESTASI (IOS) PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI
ABSTRAK :

Peningkatan pertumbuhan perusahaan yang tinggi dan pesat akan ditandai dengan tingginya tingkat set
kesempatan investasi. IOS memberikan petunjuk dimana nilai perusahaan sebagai tujuan perusahaan
tergantung pada peluang investasi dan pengeluaran dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menguji kebijakan dividen, risiko investasi, profitabilitas, likuiditas, aktivitas dan
solvabilitas terhadap set kesempatan investasi. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Judgement Sampling yaitu pengambilan
sample dengan kriteria tertentu, seperti memiliki kelengkapan data laporan keuangan, memiliki laba positif
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serta membayar dividen berturut-turut dari tahun 2008 – 2011. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria
sampel sebanyak 33 perusahaan. Untuk menguji hipotesis yang diajukan
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menemukan bahwa kebijakan dividen
mempunyai pengaruh negatif terhadap set kesempatan investasi, profitabilitas dan aktivitas berpengaruh
positif terhadap kesempatan tumbuh perusahaan. Sedangkan risiko investasi, rasio likuiditas dan
solvabilitas tidak berpengaruh terhadap kesempatan tumbuh perusahaan.
Kata kumci: kebijakan dividen, risiko investasi, profitabilitas, set kesempatan investasi

09312060 - FENTY TRI WULANDARI
ANALISIS PENGARUH MERGER DAN AKUISISI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PERUSAHAAN PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan publikdi bursa efek Indonesia. Kinerja perusahaan di sini diukur dengan menggunakan rasio-
rasio keuangan seperti, 1) rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio, 2) rasio aktivitas
yang terdiri dari fixed asset ratio dan total assets turn over, 3) rasio leverage yang terdiri dari debt to total
assets ratio dan debt to equity, 4) rasio profitabilitas yang terdiri dari operating profit margin, net profit
margin, return on investment, dan return on equity, 5) rasio pasar dengan menggunakan earning per share,
6) analisis return saham dengan menghitung abnormal return. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder, yang diperoleh berasal dari laporan keuangan dan harga saham perusahaan yang
melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis penelitian ini
menggunakan uji paired t-test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio, quick ratio, fixed
assets turnoffer ratio, debt to total assets ratio, return on equity dan earning per share menujukkan hasil
yang signifikan. Sedangkan total assets turn over, debt to equity, operating profit margin, net profit margin,
dan return on investment, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk abnormal
return terdapat perbedaan return saham perusahaan pengakuisisi antara sebelum dah sesudah merger dan
akuisisi. Kata kunci: Merger, Akuisisi, Kinerja Keuangan

09312061 - BINA NURAENI
PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, FREE CASH FLOW,
PROFITTABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
ABSTRAK :

This study aims to analyze the effect of firm size, firm growth, institutional ownership, profitability and free
cash flow to debt policy. The population in this study is a manufacturing company listed on the Stock
Exchange Year 2008-2011. While the sample is 61 qualified manufacturing company listed on the Stock
Exchange Year 2008-2011. Samples were taken by purposive sampling method. Descriptive statistical
methods using Analysis, Test Assumptions Classical Multiple Linear Regression Analysis, the t test
hypothesis testing, determinant coefficient with SPSS. The results of this study indicate that the variable
does not affect the size of the company's debt policy. Growth companies affect debt policy. Institutional
ownership does not affect debt policy, profitability does not affect the policy of debt, and free cash flow
affects debt policy. Simultaneous testing of these five variables have an influence on policy loans.
Keywords :Institusional Ownership, Firm Growth, Company Size, Free Cash Flow, Profitabilitas, Debt Policy
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09312065 - DIWYACITTA PRATIDINA
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan telah banyak dilakukan, namun
hasil yang didapatkan kurang konsisten. Diperkirakan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Karena itu
dilakukan penelitian dengan menggunakan CSR dan GCG sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan
mempertimbangkan dua variabel moderator.
Penelitian ini menggunakan 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
periode 2009 – 2011 sebagai sampel dengan 75 observasi. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan analisis
regresi moderasi untuk mengetahui pengaruh interaksi dari variabel moderasi. Nilai perusahaan diukur
menggunakan Tobin’s Q, sedangkan CSR dan GCG diukur menggunakan alokasi biaya tanggung jawab sosial
dan kepemilikan institusional.
Hasil menunjukan bahwa (1) EPS memiliki efek positif pada nilai perusahaan, (2) alokasi biaya tanggung
jawab sosial mampu memoderasi hubungan EPS dan nilai perusahaan, (3) tetapi kepemilikan institusional
tidak mampu memoderasi hubungan EPS dan nilai perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena investor
institusional tidak hanya menggunakan EPS untuk membuat keputusan investasi.
Kata Kunci: kinerja keuangan, nilai perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, good corporate
governance, kepemilikan institusional.

09312067 - REZIA BAYU CHARISMA
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, PENDANAAN, KEBIJAKAN DEVIDEN, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, DAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
ABSTRAK :

Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen,
kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan dalam
penelitian ini diproksi dengan nilai PBV. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2008
sampai dengan 2011. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan keputusan investasi dan pendanaan tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci : Nilai perusahaan, keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, struktur
kepemilikan.

09312143 - WENNY HARTANTI PUTRI
FAKTOR EKSTERNAL DAN FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI PERILAKU AUDITOR
DALAM PENGHENTIAN PREMATUR PROSEDUR AUDIT
ABSTRAK :

This study aims to analyze whether Time Pressure, Risk Audit, Materiality, Procedures Review and Control
of Quality, Supervision Measures, External Locus of Control and Self Esteem auditor effect on premature
sign off audit procedures. Data collection was conducted by giving questionnaires to auditors working in
KAP Yogyakarta. The method of data analysis is data quality tests include test validity and reliability testing,
hypothesis testing by means of logistic regression analysis and Friedman test. Hypothesis testing is first
performed using the Friedman test and the second to the eighth hypothesis using logistic regression.
Friedman test showed that there is a priority order audit procedures that are likely to be abandoned. From
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the results mean rank indicates that the use of information management assertion is a procedure that is
often to be abandoned, while the physical examination is the procedure most often to be abandoned. From
the logistic regression showed that time pressure, review and quality control procedures, supervision
measures, external locus of control and self-esteem have a significant effect on premature sign of audit
procedures. But the audit risk and materiality has no affect the premature termination of audit procedures.
Keywords :premature sign off, time pressure, audit risk, materiality, review and quality control procedures

09312188 - ANNISA AYU NINGTYAS
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KAPASITAS SDM, DAN PEMANFAATAN TI
TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI
VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS)
ABSTRAK :

Penelitian ini diteliti dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang diteliti antar lain kapasitas sumber daya manusia, sistem
pengendalian intern, pemnafaatan teknologi informasi dan faktor eksternal. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara memerikan kuesioner kepada responden sebanyak 90 eksemplar,yang dibagiakan satuan kerja
perangkat daerah dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Banyumas. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan SPSS 16.00. Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor eksternal
berpengaruh postif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas
sumber daya manusia tidak berpengaruh dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi
kualitas dan kuantitas, begitu juga dengan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi
informasi yang masih belum paham akan pentingnya variabel tersebut dalam menilai kualitas infromasi
laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemerintah pusat dan kepada masyarakat untuk
pengambilan keputusan.
Kata kunci : laporan keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian
intern, pemanfaatan teknologi infromasi, faktor eksternal.

09312288 - FITRI HANDAYANI
PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA
KARYAWAN SPBU PT. RIAU MUDA JASASARANA
ABSTRAK :

This study aimed to determine the effect of internal control and suitability of compensation to the
performance PT. Riau Muda Jasasarana employee. The technique to Collect data using primary data, named
questionnaires. Data obtained from the employee that have been worked at PT. Riau Muda Jasasarana. The
number of samples used were 87 samples. The method to taking the sampling is Simple Random Sampling
and to test the hypothesis using multiple regression analysis by SPSS software. The results showed that
internal control and suitability of the compensation have positively influence to performance of the
employee. It is shown from the Sig 0.000 for variable X1 (Internal Control), while the value for the variable
X2 Sig 0.001 (Compliance Compensation).
Keywords: Internal Control, Compliance Compensation, Employee Performance

09312351 - MUHAMMAD RIFQI IRFANDI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI
ABSTRAK :

Masalah dalam tingkat pengembalian investasi mempunyai dampak yang sangat baik bagi para investor
maupun bagi perusahaan yang akan memberikan pengembalian kepada para investor yang telah
menginvestasikan asetnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat pengembalian investasi. Penelitian ini dilakukan pada 52 perusahaan manufaktur
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2006-2011. Variabel dependen dalam penelitian
ini adalah dividend payout ratio, sedangakan variabel independennya adalah profitabilitas perusahaan,
likuiditas perusahaan, leverage perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. Penelitian
ini bertujuan untuk untuk membuktikan pengaruh kelima variabel independen tersebut terhadap tingkat
pengembalian investasi yang diproksikan dengan dividend payout ratio dengan menggunakan analisis
regresi linier berganda. Dari kelima variabel independen tersebut, yang memiliki pengaruh terhadap tingkat
pengembalian investasi adalah variabel leverage perusahaan.
Kata Kunci : variabel dependen, variabel independen, perusahaan manufaktur, regresi linier berganda

09312371 - RENDRA YULIANTO
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN JASA NON KEUANGAN YANG LISTING DI BEI 2010-2011)
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh profitabilitas, tipe industri, leverage, konsentrasi
kepemilikan, komisaris independen, umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan
modal intelektual. Sampel yang digunakan adalah data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu
Laporan Tahunan perusahaan jasa non keuangan yang listing pada tahun 2010-2011 di BEI. Sampel diambil
dengan metode purposive sampling, dan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Sampel yang
digunakan sebanyak 123 perusahaan. Metode statistik menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil
analisis berdasarkan penggunaan semua variabel independen menunjukkan bahwa profitabilitas, tipe
industry, leverage, umur perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan modal intelektual, sedangkan, konsentrasi kepemilikan, dan komisaris independen, tidak
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.
Kata-kata kunci : Pengungkapan Modal Intelektual, profitabilitas, tipe industry, leverage, konsentrasi
kepemilikan, komisaris independen, umur perusahaan dan ukuran perusahaan.

09312391 - GABY MARCELLIA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN MAHASISWA ATAS PERILAKU TIDAK ETIS
AUDITOR SERTA TINGKAT KETERTARIKAN BELAJAR DAN BERKARIR DI BIDANG AKUNTANSI
(STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Comunale et al (2006). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh dari orientasi etis, gender, dan tingkat
pengetahuan mengenai profesi akuntansi dan skandal akuntansi terhadap penilaian mahasiswa akuntansi
atas perilaku tidak etis auditor serta pengaruhnya terhadap tingkat ketertarikan belajar akuntansi dan
bekerja sebagai seorang auditor. Convenience Sampling adalah metode pemilihan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah 150 mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Islam
Indonesia angkatan 2009 dan 2010 yang sudah mengambil mata kuliah pengauditan. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa skandal akuntansi yang terjadi ternyata tidak mempengaruhi penilaian mahasiswa
akuntansi terhadap perilaku tidak etis auditor. Namun terdapat faktor yang mempengaruhi penurunan
minat dan ketertarikan mahasiswa untuk belajar akuntansi dan bekerja sebagai seorang auditor. Hal ini
terlihat dari dua hipotesis yang diterima yaitu tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai profesi akuntansi
dan skandal akuntansi terhadap penurunan minat dan ketertarikan belajar akuntansi serta tingginya tingkat
idealisme yang dimiliki mahasiswa berpengaruh terhadap menurunnya minat dan ketertarikan mereka
untuk bekerja sebagai seorang auditor.
Kata kunci : idealisme, relativisme, persepsi, belajar, karir.
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09312394 - BAGUS MEDIKA CAESARADI
ANALISIS PERSEPSI AKUNTAN PENDIDIK, AKUNTAN PEMERINTAH, DAN MAHASISWA
AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Widyawati dan Ardiani Ika (2011).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan
pemerintah, dan mahasiswa akuntansi mengenai kode etik IAI.Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan
pendidik dari UII dan UMY, akuntan pemerintah dari BPKP DIY, dan mahasiswa akuntansi yang juga berasal
dari UII dan UMY. Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji ANOVA. Total sampel
ada 184 orang, yang terdiri dari akuntan pendidik 38 orang, akuntan pemerintah 43 orang, dan mahasiswa
akuntansi 103 orang. Hasil dari penelitian ini, terdapat perpedaan persepsi secara signifikan antara akuntan
pendidik, akuntan pemerintah, dan mahasiswa akuntansi mengenai kode etik IAI. Hasil ini diharapkan dapat
dijadikan pertimbangan untuk akuntan untuk memahami kode etik mereka.
Kata kunci: persepsi akuntan, kode etik, IAI

09312403 - BUDIARTI KARTIKA SARI
PRATIK MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN DALAM MENAGGAPI PENURUNAN TARIF PAJAK
SESUAI UU N0.36 TAHUN 2008
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perilaku perusahaan di Indonesia dalam menyikapi penurunan tarif
pajak dengan melihat berapa banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek Indonesia
2007-2010 melakukan praktik manajemen laba melalui discretionary accrual setelah adanya UU No. 36
Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan model akrual Dechow et. al. (1995) yang mengajukan
sebuah versi modifikasi dari Jones Model (1991). Sampel penelitian ini adalah 59 perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang telah mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2007-
2010. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan uji beda t-test dengan
menggunakan paired sample t-test sebagai alat uji beda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
perusahan melakukan manajemen laba pada tahun 2008 sebagai respon penurunan tarif pajak; (2) ada
perbedaan yang signifikan antara discretionary accrual pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif
pajak berdasarkan penerapan UU No. 36 Tahun 2008 (3) variable independen seperti kepemilikan asing,
kompensasi kerugian, ukuran perusahaan, tingkat utang dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap praktik manajemen laba oleh perusahaan dalam menyikapi penerapan UU No. 36
Tahun 2008 tentang tarif pajak.
Kata Kunci : UU No. 36 Tahun 2008 tentang penurunan tarif pajak, manajemen laba, kepemilikan asing,
kompensasi kerugian, ukuran perusahaan, tingkat utang dan pertumbuhan perusahaan.

09312529 - LALITYA RENI TARUSNAWATI
PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE DAN
ECONOMIC PERFORMANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap environmental
disclosure dan economic performance, serta pengaruh environmental disclosure terhadap economic
performance. Kinerja lingkungan diukur dengan performa perusahaan dalam PROPER (Program Penilaian
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). Sedangkan environmental disclosure
diukur dengan disclosure index. Kinerja ekonomi perusahaan sendiri diukur dengan menghitung return
tahunan perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 26 perusahaan manufaktur. Data
diambil dari laporan tahunan periode 2009-2011 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan
berpartisipasi dalam PROPER sejak 2009 sampai 2011. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda
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dengan bantuan software SPSS versi 17.00. Sebanyak 3 hipotesis diuji dalam penelitian ini menggunakan
analisis multiple regression. Penelitian ini berbeda dari penelitian Suratno, dkk. (2007). Dimana selain
menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh environmental performance terhadap
environmental disclosure dan economic performance, juga menguji dan memperoleh bukti empiris
mengenai pengaruh environmental disclosure terhadap economic performance. Hasil penelitian
menunjukkan environmental performance berpengaruh positif signifikan terhadap environmental
disclosure, environmental disclosure berpengaruh positif signifikan terhadap economic performance, dan
environmental performance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap economic performance. Hasil
penelitian sekaligus menunjukkan bahwa environmental disclosure berhasil meng-intervening variabel
environmental performance dan economic performance. Dengan kata lain, environmental performance
mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap economic performance.
Kata Kunci / Key Word : environmental, disclosure, economic performance, PROPER

09312562 - RETNO WULANDARI
PENGARUH MASA PENUGASAN AUDIT, UKURAN KAP, DAN UKURAN PERUSAHAAN KLIEN
TERHADAP KUALITAS AUDIT YANG SAHAMNYA TERDAFTAR DI INDEKS LQ 45 TAHUN 2007-2011
ABSTRAK :

Penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh masa penugasan audit , ukuran
kantor akuntan publik , ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit. Terdapat 28 perusahaan yang
sahamnya terdaftar di indeks LQ45 yang digunakan sebagai sampel.Metode analisis regresi logistik
digunakan sebagai model untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen.
Variabel dependen, kualitas audit diukur menggunakan dummy, yaitu dengan memberi 1 apabila
perusahaan klien diaudit oleh KAP big 4dan o apabila diaudit oleh KAP non big 4. Variabel independen masa
penugasan diukur dari jumlah tahun berapa lama KAP tersebut mengaudit perusahaan klien, ukuran kap
diukur menggunakan dummy yaitu dengan memberi 1 apabila KAP berafiliasi dengan big4dan 0 apabila KAP
berafiliasi non big4 dan ukuran perusahaan klien diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari total asset
yang telah dirata-rata.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara masa
penugasan dengan kualitas audit , dan berpengaruh signifikan antara masa ukuran KAP dengan kualitas
audit.
Kata kunci : kualitas audit, masa penugasan audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan.

09312567 - RETNO EKA WULANDARI
PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TEHADAP MANAJEMEN
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Dewan direksi dan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam menjamin kualitas pelaporan
keuangan perusahaan yang telah menjadi sorotan sejak terjadinya skandal akuntansi yang menjadi
perhatian publik. Skandal akuntansi yang terjadi adalah berhubungan dengan maraknya praktek
manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajeman perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba.
Karakteristik dewan komisaris adalah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan
komisaris independen yang mempunyai jabatan rangkap. Karakateristik komite audit adalah independensi
komite audit, komitmen waktu komite audit dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Manajemen
laba pada penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai absolute discretionary accruals (DA). Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-
2011. Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 24 sampel
perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, independensi komite audit, komitmen waktu komite audit
dan keahlian komite audit di bidang akuntansi dan keuangan berpengaruh negatif terhadap manajemen
laba. Proporsi dewan komisaris independen dan Komisaris independen yang merangkap jabatan
berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
Keywords: karakteristik, dewan komisaris, komite audit, manajemen laba
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08312185 - RAHADIAN HUSEN KUSUMA
PERSEPSI AKUNTAN PENDIDIK DAN MAHASISWA AKUNTANSI DIPANDANG DARI SEGI GENDER
TERHADAP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI
ABSTRAK :

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji perbedaan persepsi yang terjadi antara akuntan pendidik dan
mahasiswa akuntansi yang dipandang dari segi gender terhadap etika bisnis dan etika . Dalam penelitian ini,
variabel yang digunakan adalah etika bisnis dan etika profesi.
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data primer. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan
cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu akuntan pendidik dan mahasiswa dari
beberapa perguruan tinggi swasta maupun negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang
digunakan adalah Independent-Samples T Test
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan
pendidik pria dengan akuntan pendidik wanita terhadap etika bisnis. 2) Tidak terdapat perbedaan persepsi
yang signifikan antara akuntan pendidik pria dengan akuntan pendidik wanita terhadap etika profesi. 3)
Tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria dan mahasiswa akuntansi dengan
akuntan wanita dan mahasiswi akuntansi terhadapa etika bisnis. 4) Tidak terdapat perbedaan persepsi yang
signifikan antara akuntan pria dan mahasiswa akuntansi dengan akuntan wanita dan mahasiswi akuntansi
terhadapa etika profesi.
Kata kunci : Persepsi, Gender, Etika Bisnis dan Etika Profesi

08312271 - MEISYA UTAMI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN AUDITOR DALAM IMPLEMENTASI IFRS DI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI JAWA TENGAH DAN DIY
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan auditor dalam
menerapkan IFRS di Indonesia pada 2013. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh
Aulia Irdiani Putri, namun penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan DIY.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan metode convenience sampling dan alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji f dan uji t.
Penelitian ini menggunakan variabel independen seperti kompetensi, keahlian, pengalaman, dan tingkat
pendidikan auditor yang diperkirakan akan mempengaruhi variabel dependen dalam implementasi IFRS di
Indonesia pada 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial variabel
independen tersebut berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu implementasi IFRS.
Kata Kunci : Kesiapan Auditor, Implementasi IFRS, Pengalaman, Pendidikan, Kompetensi, Keahlian Audit

09312003 - PUTRI DEMI ARIDI
STUDI EVALUATIF PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT TAMZIS YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur dan teknis pembiyaan mudharabah seperti akad
pembiyaan mudharabah, perhitungan bagi hasil, prinsip pembagian hasil usaha, pencatatan dan resiko
pembiyaan mudharabah. Penelitian ini dilakukan di BMT TAMZIS Yogyakarta, dengan menggunakan data
primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara (pihak BMT TAMZIS Yogyakarta)
mengenai metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. Sedangkan data sekunder berasal
dari perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, akad, angsuran nasabah pembiayaan
mudharabah di BMT TAMZIS Yogyakarta.
Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tamwil, Bagi Hasil, Mudharabah, Resiko
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09312045 - ISTI RABI’ATI
ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DALAM MEMBELI
E-TICKET PADA MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap loyalitas
pelanggan dalam membeli e-ticket pada maskapai penerbangan Lion Air di Yogykarta. Variabel-variabel
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: E-service quality, kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan,
kepercayaan, kualitas produk, harga, faktor pribadi, faktor situasional, dan loyalitas pelanggan.Peneltian ini
dilakukan dengan metode survey dengan kuosioner kepada pembeli e-ticket pada maskapai Lion Air di
Yogyakarta. Total responden dari penelitian ini berjumlah 150 responden. Pengujian data dilakukan dengan
menggunakan Smart PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari sepuluh hipotesis yang diujikan
pada penelitian ini semuanya terbukti. Hipotesis terbukti tersebut menunjukkan bahwa e-service quality,
kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas
pelanggan dalam membeli e-ticket pada maskapai Lion Air di Yogyakarta. Sedangkan e-service quality,
kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, faktor pribadi, dan faktor situasional berpengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Kata kunci : E-ticketing, E-service quality, Kepercayaan, Kepuasan Pelanggan, Loyalitas

09312049 - ANIS NUR HIDAYATI
ANALISIS PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN ISLAMIC BANK DENGAN
PENDEKATAN LABA RUGI DAN SHARI'AH VALUE ADDED STATEMENT (SVAS)
ABSTRAK :

The objectives of this study are to analyze the differences in financial performance of Islamic bank by using
the income statement approach and shari’ah value added statement approach on financial ratios. Financial
ratios used consisted of ROA, ROE, and NPM. Object used in this research are Muamalat Bank (Indonesia),
Meezan Bank (Pakistan), Al Baraka Bank (Bahrain), Kuwait Finance House (Kuwait), and Islamic Bank Berhad
(Malaysia. The population of this research is the financial statements Islamic Bank. while the sample was
consolidated financial statements year 2009-2012 for each of Income Statement Approach and Shari’ah
Value Added Statement Approach. The results showed that the average financial ratio (ROA, ROE, and
NPM) there are significant differences between the Income Statement Approach and Value Added
Approach. when viewed in the overall level of profitability shows that there are significant differences
between the Income Statement Approach and Shari’ah Value Added Statement Approach.
Keyword : Financial performance, Shari’ah Value Added Statement (SVAS), Islamic Bank

09312129 - JEIHAN EL NORANDRA
ANALISIS PENGARUH DANA SIMPANAN, ROA, CAR, DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA
SYARIAH (UUS) DI INDONESIA TAHUN 2009-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh simpanan, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil terhadap
pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan populasi seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia dengan periode tahun 2009-2011. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive
sampling dengan kriteria seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia periode tahun 2009-2011 dan memiliki data lengkap sehubungan dengan variabel penelitian. Alat
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan,
ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk
hasil secara parsial, variabel simpanan, ROA, CAR berpengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan
mudharabah, sedangkan variabel tingkat bagi hasil menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap
pembiayaan mudharabah. Kata Kunci: Simpanan, ROA, CAR, Tingkat Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah,
Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
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09312203 - WIDA ARDIANI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILI-
TY (CSR)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi
corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur. Faktor-faktor tersebut yaitu ukuran
perusahaan (size), profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, kepemilikan
institusi dan pertumbuhan (growth). Penelitian ini mencoba menerapkan beberapa teori yang ada pada
penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi laporan tahunan
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 -
2011 dan sampel diambil dengan metode purposive sampling, yaitu mengambil sampel dengan beberapa
kriteria. Selanjutnya data diuji dengan regresi linier berganda untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility disclosure secara signifikan dipengaruhi
oleh profitabilitas dan leverage. Sedangkan ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen, kepemilikan
institusi dan juga pertumbuhan tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial.
Kata kunci: corporate social responsibility, size, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris,
kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan growth.

09312218 - ANIDYA PRADISA
PENGARUH PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEBERHASILAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan pemilik/manajer, pelatihan akuntansi,
masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, dan skala usaha),terhadap penggunaan informasi
akuntansi pada UKM dan menguji pengaruh penggunaan informasi akuntansi tersebut terhadap
keberhasilan UKM.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah: Apakah faktor tingkat pendidikan pemilik/manajer, faktor
pelatihan akuntansi, faktor masa memimpin perusahaan, faktor umur perusahaan, dan faktor skala usaha
berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM, serta apakah penggunaan informasi
akuntansi tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan UKM? Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 78
responden di Kota Cirebon, yang kemudian perhitungan data tersebut menggunakan Smart PLS.
Dari enam hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, didapatkan bahwa semua hipotesis tersebut terbukti
sugnifikan atau berpengaruh.
Kata Kunci : Informasi Akuntansi, Tingkat Pendidikan, Pelatihan Akuntansi, Masa Memimpin Perusahaan,
Umur Perusahaan, Skala Usaha, Keberhasilan Perusahaan, dan UKM.

09312254 - DIAH AYU DESTAMA PUTRI
FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PENGGUNAAN ELECTRONIC COMMERCE PADA USAHA KECIL
DAN MENENGAH
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor organisasi, faktor inovasi, faktor komunikasi, faktor
industri, faktor nasional, resiko e-commerce, persepsi kemudahan pengguna, faktor pasar, faktor
profitability dan faktor penelitian berpengaruh terhadap motivasi menggunakan e-business, pengadopsian
e-commerce dan keberhasilan penggunaan e-commerce pada UKM.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah: Apakah faktor organisasi, faktor inovasi, faktor komunikasi,
faktor industri, faktor nasional, resiko e-commerce, persepsi kemudahan pengguna, faktor pasar, faktor
profitability dan faktor penelitian berpengaruh terhadap motivasi menggunakan e-business, pengadopsian
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e-commerce dan keberhasilan penggunaan e-commerce pada UKM yang ada di Yogyakarta? Penelitian ini
mengambil sampel sebanyak 76 responden di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian
perhitungan data tersebut menggunakan Smart PLS.
Dari delapan belas hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, didapatkan bahwa semua hipotesis tersebut
terbukti signifikan atau berpengaruh.
Kata Kunci : E-commerce, E-business, UKM

09312263 - DONNY LUTHFI SYAUQI
EVALUASI KEPATUHAN SYARIAH AKAD TABARRU’ PADA PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG YOGYAKARTA DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA
ABSTRAK :

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak
melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam asuransi syariah
terdapat dua akad yang menjadi dasar dari asuransi syariah, yaitu aka tijarah dan akad tabarru’. Akad
tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan
mengharap pahala dari Allah SWT. Penelitian ini dilakukan pada Takaful Keluarga cabang Yogyakarta untuk
mengevaluasi kepatuhan syariah pelaksanaan akad tabarru’ dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah
Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru’ Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah dan
perlakuan akuntansinya menggunakan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah sebagai alat
untuk menganalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang
dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data
wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
metode analisis data deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad
tabarru’ dan perlakuan akuntansinya yang terdapat di Takaful Keluarga cabang Yogyakarta. Sebagian besar
penelitian tentang asuransi syariah hanya membahas satu aspek saja, yaitu hukum atau akuntansinya.
Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memadukan aspek hukum dan akuntansi untuk mengevaluasi
kepatuhan syariah suatu objek, yaitu Takaful Keluarga. Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa
pelaksanaan akad tabarru’ pada Takaful Keluarga dari sisi hukum dan pengelolaan dana sesuai dengan
fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah, sedangkan untuk perlakuan
akuntansinya belum sepenuhnya berpedoman dengan PSAK 108 tentang transaksi asuransi syariah, yaitu
terletak pada aspek pengungkapan yang masih belum sesuai.
Kata Kunci : Asuransi Syariah, Akad tabarru’, PSAK 108

09312291 - ADELIA DEVITA SARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko Likuiditas dengan
mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan yaitu Modal (CAR), Pembiayaan bermasalah (NPF),
Profitabilitas (ROA), Tangibility, Leverage, Ukuran perusahaan (Size) dan Pembiayaan Mudharabah terhadap
Risiko Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan
triwulan dari 5 Bank Umum Syariah di Indonesia pada bulan Maret 2009- September 2012.Analisis data
menggunakan regresi berganda yang diolah dengan SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan Modal
(CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Likuiditas, Pembiayaan bermasalah (NPF)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Risiko Likuiditas, Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan
siginifikan terhadap Risiko Likuiditas dan pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Risiko Likuiditas. Sedangkan 3 variabel lainnya yaitu Leverage,Tangibility dan Ukuran perusahaan
tidak berpengaruh signifikan terhadap Risiko Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
Kata kunci : Risiko Likuiditas, Karakteristik Perusahaan, Bank Umum Syariah, Indonesia
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09312306 - WINDHA FITRA WIJAYANTI
ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI DAN INTERNAL BANK TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE JANUARI 2009-SEPTEMBER 2012)
ABSTRAK :

Tingkat profitabilitas bank syariah telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi kondisi
ini tidak boleh membuat lengah bagi bank syariah akan gejolak makroekonomi yang suatu saat menyerang
kondisi keuangan Indonesia. Karena sangat memungkinkan kondisi makroekonomi berkontribusi terhadap
fluktuasi tingkat profitabilitas bank syariah, meskipun telah dikontrol dengan variable internal bank syariah
itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia yang
dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan internal bank dari Januari 2009-September 2012. Metode
analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Squares (OLS) dengan data agregat bank syariah yang
dipublikasikan di Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa semua
variable penelitian (IPI, Inflasi, CAR, dan LKD) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah,
hanya variable NPF dan DPK yang memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.
Kata Kunci: Makroekonomi, Profitabilitas, dan Perbankan Syariah

09312324 - ADHETRA JANUAR PUTRA PRATAMA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPROFITABILITAS PERBANKAN
(PERBANDINGAN BANK UMUM GO PUBLIK DAN BANK UMUM NON GO PUBLIK PERIODE TAHUN
2008–2011)
ABSTRAK :

Industri perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunannasional yang berfungsi sebagai
financial intermediary diantara pihak-pihak yangmemiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang
memerlukan dana.Kinerja keuangan perbankan dapat diukur dengan menggunakan profitabilitas. Ukuran
profitabilitas yang digunakan adalah return on assets (ROA). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti
analisisfaktor-faktor (CAMELS) yang berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Proksi CAMELS yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR dan IRRR. Alat analisis menggunakan
regresi linear berganda.Melibatkan seluruh Bank yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2008-
2011.Sebanyak70 sampel yang memenuhi kriteria penelitian, diambil berdasarkan metode purposive
sampling.Hasil penelitian ini menunjukkandata terdistribusi normal dan tidak terjadi autokorelasi,
multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukanNPL dan LDRberpengaruh negatif
signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan CAR dan IRRR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, serta
NIM dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitaspada Bank yang terdaftar di Bank Indonesia.
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Biaya
Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Interest Rate Risk Ratio (IRRR),
Profitabilitas (ROA)

09312385 - ELSA KARISMA RATRI. S
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM
MENGADOPSI E-BUSINESS DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) dalam mengadopsi e-business. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: adopsi E-
business, keuntungan relatif, kesesuaian, kompleksitas, trialibility, observability, halangan, insentif, dan
pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey menggunakan kuesioner kepada pemilik UKM di
Yogyakarta. Total responden dari penelitian ini berjumlah 76 responden. Pengujian data dilakukan dengan
menggunakan Smart PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari delapan hipotesis yang diujikan
pada penelitian ini tujuh diantaranya terbukti sedangkan satu tidak terbukti. Hipotesis terbukti tersebut
menunjukkan bahwa keuntungan relatif, kompleksitas, trialibility, observability, halangan, insentif, dan
pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi e-business.
Kata kunci : Adopsi E-business, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
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09312397 - RADITTYA DEWI PUSVITARINI
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE & GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN
(STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2008–2011 )
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage & growth terhadap
kebijakan deviden dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel intervening. Populasi dalam
penelitian ini adalah perusahaan go publik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan
keuangan yang lengkap dan dipublikasikan dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Sampel
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data dalam
penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif berdasarkan pada berbagai teori dan pendekatan yang
relevan. Analisis keterkaitan antara berbagai variable dilakukan dengan pendekatan uji statistik berupa
analisa persamaan simultan dengan bantuan program smartPLS versi 1.10. hasil penelitian menunjukkan
profitabilitas, likuiditas, leverage, dan growth berpengaruh terhadap kebijakan deviden, rasio keuangan
cenderung berpengaruh langsung terhadap Deviden Payout Ratio.
Kata Kunci : Profitabilitas, Likuiditas, leverage, Growth.

09312420 - WILDAN YURISMAN SAPUTRA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR
13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dampak Regulasi,
Ketersediaan Perangkat Pendukung, Komunikasi Organisasi, Motivasi Kerja terhadap Keberhasilan
Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau,
dengan metode pengambilan sampel yang digunakan sebanyak 68 responden pada 17 Dinas Pemerintah
Daerah Kabupaten Kampar. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder,
adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan survey kuesioner, dan
pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik SPSS for Windows versi 16.0.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, adapun pengujian hipotesis yang digunakan
adalah uji signifikansi parsial dengan level of significance 5% dan adjusted R square, serta juga dilakukan uji
asumsi klasik. Hasil dari penelitian secara statisitik menunjukkan bahwa variabel Komitmen, Kualitas
Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Perangkat Pendukung dan Motivasi Kerja berpengaruh secara
signifikan terhadap Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan Dampak
Regulasi dan Komunikasi Organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keberhasil Penerapan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
Kata Kunci : Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dampak Regulasi, Ketersediaan Perangkat
Pendukung, Komunikasi Organisasi, Motivasi Kerja, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

09312437 - ATIKAH RAHMI RIFAIDA
PENERAPAN VALUE ADDED STATEMENT PADA PERBANKAN SYARIAH
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pertanggungjawaban perbankan syariah kepada stakeholders melalui
value added statement (Laporan Nilai Tambah). Value Added Statement merupakan laporan keuangan yang
lebih menekankan prinsip full disclosure yang merupakan cerminan kepekaan manajemen terhadap proses
aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu stakeholders. Kepekaan itu terwujud
berupa penyajian informasi akuntansi melalui distribusi nilai tambah secara lebih adil.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu
dengan mendeskripsikan hasil penelitian berupa kinerja keuangan di 5 perbankan syariah dari 5 negara
yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Islam Malaysia Berhad, Meezan Islamic Bank, ABC Islamic Bank,
Jordan Islamic Bank untuk tahun 2009, 2010 dan 2011 yang menggunakan konsep nilai tambah (value
added), dan dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian untuk menjelaskan secara rinci
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mengenai pendistribusian nilai tambah kepada stakeholder. Sumber data penelitian ini adalah Laporan
keuangan tahun 2009 sampai 2011 serta literatur terkait. Dari perhitungan nilai tambah menunjukkan
bahwa pada setiap bank mengalami fluktuasi nilai tambah yang dihasilkan dari tahun 2009 sampai 2011.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan distribusi nilai tambah dapat
dilihat bahwa perbankan syariah bukanlah instasi atau perusahaan yang bersifat shareholder oriented.
Dilihat dari laporan nilai tambah, perbankan syariah ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar kepada
stakeholders secara luas, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Kepedulian ini diwujudkan dengan kesediaan
manajemen untuk mendistribusikan nilai tambah kepada semua pihak yang terlibat dalam perolehan nilai
tambah, baik itu direct stakeholder maupun indirect stakeholder. Namun dari segi proporsional
pendistribusian nilai tambah kepada stakeholder, Perbankan syariah memiliki kepedulian yang maksimal
kepada karyawan dan nasabah (penyandang dana).

09312541 - ANDRI HERGIAWAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SKEPTISME AUDITOR EKSTERNAL UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENDETEKSI KECURANGAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap skeptisme auditor
untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu: beban kerja, pengalaman, tipe kepribadian dan fraud risk assesment. Objek penelitian ini adalah
auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Data diperoleh dengan
membagikan kuisioner langsung kepada responden dan data yang diolah sebanyak 50 kuisioner. data
dianalisi dengan SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukan tiga hipotesa tidak terdukung oleh data. Yaitu
beban kerja terhadap skeptisme auditor, tipe kepribadian terhadap skeptisme dan tipe kepribadian
terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukan auditor dengan tipe kepribadian ST
(Sensing-Thinking) dan NT (Intuition-Thinking) dengan auditor yang tidak perkepribadian ST dan NT di KAP
Yogyakarta dan Jawa Tengah tidak memiliki sikap skeptisme dan kemampuan mendeteksi kecurangan yang
berbeda dan beban kerja tidak menurunkan sikap skeptisme auditor. Kata kunci: beban kerja, pengalaman,
tipe kepribadian, fraud risk assesment, skeptisme, kemampuan mendeteksi kecurangan.

09312556 - RIFQI NOOR FAHMI
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDRUNGAN UNTUK MELAKUKAN FRAUD
ASSETS MISAPPTOPRIATION (STUDI PADA LUWES PATI DAN MENARA KENCANA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kecenderungan
seorang karyawan dalam melakukan fraud misappropriation of assets atau yang biasa disebut dengan
penyalahgunaan asset. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: fraud triangle yang
terdiri dari rationalizations, opportunity, dan pressure. Selain itu juga menggunakan variabel keefektifan
fungsi auditor internal, pemakaian teknologi informasi di perusahaan, dan prilaku tidak etis, serta fraud
misappropriation assets.
Peneltian ini dilakukan dengan metode survey dengan kuosioner kepada karyawan-karyawan dari
perusahaan dagang dimana karyawan tersebut terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Total
responden dari penelitian ini berjumlah 190 karyawan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rationalizations, pressure, oppertunity, keefektifan fungsi
auditor, pemakaian teknologi informasi dan prilaku tidak etis memiliki pengaruh terhadap kecenderungan
seorang karyawan melakukan fraud misappropriation of assets, dengan faktor pressure menjadi faktor yang
paling menonjol yang mempengaruhi seorang karyawan melakukan penyalahgunaan aset.
Keywords: Fraud, Misappropriation of assets, kecenderungan, Luwes Pati, Menara Kencan
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09312560 - AFUAH SULISTYOWATI
IMPLEMENTASI PENENRAPAN STANDAR AKUNTANSI ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (
SAK ETAP) DI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) ( STUDI KASUS PADA TOKO PUSAT SALAK
PONDOH DAN OLEH-OLEH TANI MAKMUR)
ABSTRAK :

Laporan keuangan adalah elemen penting dalam setiap kegitan usaha. Begitu pula untuk Usaha Kecil
Menengah ( UKM ). Dalam penyajian laporan keuangan dibutuhkan sebuah standar akuntansi, namun
masih banyak Usaha Kecil Menengah yang enggan untuk membuat laporan keuangan dikarenakan mereka
merasa sulit memahami standar akuntansi yang ada yaitu PSAK. Pada tahun 2009 standar akuntansi khusus
untuk entitas kecil menengah diterbitkan bernama SAK ETAP, namun tanggal efektifnya baru mulai tanggal
1 januari 2011. SAK ETAP ini jauh lebih mudah daripada PSAK yang ada sehingga cocok untuk digunakan
bagi entitas kecil dan menengah seperti UKM. Pada penelitian ini penulis mencoba meneliti salah satu UKM
di Muntilan, Jawa Tengah yaitu Toko Pusat Salak Pondoh dan Oleh-oleh. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menganalisa apakah sejauh mana pencatatan transaksi UKM tersebut dan menganalisa format
laporan keuangan UKM ini ditinjau dari SAK ETAP. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara penulis
dengan pihak pengelola UKM. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pihak pengelola UKM hanya membuat
catatan keluar masuk kas yang jauh dari standar akuntansi yang ada maupun SAK ETAP, sehingga penulis
mencoba membuat format laporan keuangan yang sesuai dengan transaksi di UKM ini ditinjau dari SAK
ETAP . penulis menggunakan data transaksi pada bulan februari karena terbatasnya data yang didapat oleh
penulis. Dan diharapkan format pelaporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak UKM dengan sebaik
mungkin.

SIGIT HANDOYO, SE., M.BUS.

06312170 - HARYO LANTIP PRAKOSO
PENGARUH PELAYANAN FISKUS, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN TENTANG
PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk meneliti apakah ada pengaruh persepsi wajib pajak mengenai Pelayanan fiskus (X1)
Kesadaran perpajakan (X2) dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X3) terhadap Tinglat
Kepatuhan wajib pajak (Y). jumlah sampel yang diambil adalah 65 wajib pajak orang pribadi yang
merupakan pengrajin dan penjual perak yang berdomisili di kecamatan Kotagede. Metode pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak
mengenai Pelayanan fiskus, Kesadaran perpajakan dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan
berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci: Pelayanan fiskus, Kesadaran perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, Tingkat
kepatuhan wajib pajak

06312345 - JULIANDRI SEMBIRING
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ
45 DI BEI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empeiris apakah Price Earning Ratio (PER), Price to Book
Value (PBV), Debt to Equity Ratio (DER), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Return
on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap perubahan
harga saham atau return saham baik secara parsial maupun secara simultan. Sampel pada penelitian ini
dilakukan secara purposive sampling sampel tersebut perusahaan go public yang terdaftar di BEI pada bulan
Desember tahun 2010 dan 2011,yang termasuk dalam indeks saham LQ 45. Data yang dikumpulkan berupa
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data sekunder yang diperoleh dari publikasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian simultan semua variabel bebas atau
indepenen berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan secara parsial hanya variabel EPS
yang tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Kata kunci : Return Saham, Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Debt to Equity Ratio (DER),
Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE),
dan Earning Per Share (EPS)

07312312 - SUPRAYOGA
PENGARUH FAKTOR STRES TERHADAP KUALITAS PEKERJAAN AUDIT PADA KAP DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Faktor Stres Terhadap Kualitas Pekerjaan Audit Pada KAP di Yogyakarta”.
Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan
variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah adalah kualitas pekerjaan audit, sedangkan
variabel independen yang digunakan terdiri dari faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu.
Data tersebut diperoleh dari penyebaran kuesioner. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh
faktor stres yang terdiri dari variabel lingkungan, variabel organisasi, dan variabel individu terhadap kualitas
pekerjaan audit pada KAP di Yogyakarta dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda
dengan pengolahan data menggunakan program komputer SPSS 16,0 For Windows . Dari perhitungan dan
pengolahan data diperoleh persamaan regresi yaitu : Y = 1,111+0,236X1+0,279X2+.228X3 Dalam penelitian
ini diperoleh kesimpulan akhir bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor stres yakni faktor
lingkungan, faktor organisasi dan faktor individu berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan audit. Dan
variabel yang paling dominan mempengaruhi kualitas pekerjaan audit adalah faktor organisasi.
Kata Kunci: Faktor Stres, Kualitas Pekerjaan Audit.

08312416 - BANGUN TRIADHI
PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCAPAIAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KPP PRATAMA MAGELANG PERIODE 2009-
2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap
pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Magelang. Hipotesis yang diajukan:
(1) Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. (2) Penentuan resiko
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. (3) Aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan
terhadap penerimaan PBB. (4) Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB.
(5) Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB.
Subyek penelitian ini adalah 90 pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Ini adalah penelitian
menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner dan sampel diambil dengan menggunakan
convenience sampling. Uji validitas memakai teknik kolerasi, dan uji reliabilitas menggunakan alpha
cronbach.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian,penentuan resiko,informasi dan
komunikasi,dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB pada KPPP Magelang; dan
aktivitas pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap penriamaan PBB di KPPP Magelang.
Kata Kunci: sistem pengendalian intern, pajak, penerimaan PBB
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09312010 - PRADIKA ARISMAWATI
ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN
SESUDAH DIBERLAKUKAN UU NO. 28 TAHUN 2009 (DI DINASPENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN)
ABSTRAK :

Title: “Comparative Analysis of Revenue Motor Vehicle Before and After The Application of UU No. 228
Tahun 2009 (at the Regional District Revenue, Financial Management, and Regional Assets Service
Grobogan)” The purpose of this study was to describe the motor vehicle tax revenue in the Distirct DPPKAD
Grobogan before and after UU No. 28 Tahun enacted in 2009.
The analysis tools are different test or tests of the total vehicle tax revenues before and after the
enactment of UU No. 28 Tahun 2009 in District DPPKAD Grobogan. An Increase in local revenues of the
Distict of motor vehicle tax after the enactment of UU No. 28 Tahun 2009 is amounted to Rp 4,761,017,331.
The increase in revenues this area is influenced by the progressive rate vehicle tax and vehicle taxe number
of objects that tend to increase.
Keywords: Motor Vehicle Tax and area revenue

09312014 - ASTAGINI PURI MANTOFANY
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELANJA ONLINE PADA SITUS FACEBOOK
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepercayaan, kualitas pelayanan, kualitas produk,
pengetahuan teknologi internet, dan resiko terhadap minat belanja online pada situs Facebook. Penelitian
ini mengambil sampel para Mahasiswa Yogyakarta yang pernah melakukan belanja online pada situs
Facebook minimal 1X. Sampel diambil dengan menggunakan metode Purposive Sampling, dari seluruh
kuesioner yang didistribusikan sejumlah 300, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 300. Pengujian data
dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima
hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, empat diantaranya terbukti. Hipotesis yang
terbukti tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan, kualitas pelayanan, kualitas produk, dan pengetahuan
teknologi internet berpengaruh terhadap minat belanja online pada situs Facebook. Selain itu, satu
hipotesis yang tidak terbukti yang menunjukkan bahwa resiko tidak mempengaruhi minat belanja online
pada situs Facebook.
Kata Kunci : kepercayaan, kualitas pelayanan, kualitas produk, pengetahuan teknologi internet, resiko.

09312062 - DEWI MAHARANI KARTIKA UNTARI
PENGARUH GENDER, INDEPENDENSI PENAMPILAN (IN-APPEARANCE), PENGALAMAN, DAN
SELF- EFFICACY TERHADAP KINERJA AUDITOR DALAM PEMBUATAN AUDIT JUDGEMENT PADA
KAP YOGYAKARTA DAN SOLO
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Gender, Independensi penampilan (In Appearance),
Pengalaman, dan Self- Efficacy terhadap kinerja auditor dalam pembuatan audit judgement. Sampel dalam
penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dan Solo. Alat penelitian
menggunakan kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada auditor oleh peneliti. Data dianalisis
menggunakan program SPSS 17. Hasil dari penelitian ini adalah gender, independensi penamilian (in
appearance), pengalaman dan self-efficacy mempunyai pengaruh terhadap audit judgement.
Kata Kunci : Gender, Independensi penampilan (In Appearance), Pengalaman, Self-Efficacy, Audit
Judgement.
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09312161 - RISMA DWI ARYANTI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING
CONCERN PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, likuiditas, profitabilitas, debt
default, pertumbuhan perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan auditor
independen yang dipublikasikan melalui internet melalui website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id
serta data dari Indonesia Capital Market Dictionary (ICMD). Populasi penelitian ini adalah perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Pengambilan sampel dengan
menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan yang dijadikan sampel
dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regression logistic.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini
audit going concern. (2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. (3)
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. (4) Debt default tidak
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. (5) Pertumbuhan perusahaan tidak
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. (6) Opini audit tahun sebelumnya
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
Keywords: opini audit going concern, kualitas audit, likuiditas, profitabilitas, debt default, pertumbuhan
perusahaan, opini audit tahun sebelumnya

09312171 - PRIMA YULI ANANDA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA PENGUSAHA PENGRAJIN PERAK DI KOTAGEDE
ABSTRAK :

Pada saat ini pajak dirasa penting demi kelangsungan hidup negara, karena pajak dianggap sebagai sumber
pendapatan negara yang utama yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
Pemerintahpun telah melakukan berbagai upaya agar pemasukan negara tersebut dapat berjalan dengan
lancar, salah satunya mengacu pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajibannya. Banyak
faktor yang menyebabkan Wajib Pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya minimnya
pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dan manfaatnya, pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan
Pajak, sanksi perpajakan, kesadaran hukum yang masih rendah, dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk membuktikan mengenai manfaat pajak, kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak,
pemahaman terhadap pajak, sanksi perpajakan, persepsi mengenai tingkat penghasilan, dan kesadaran
hukum memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada wajib
Pajak yang dikhususnya kepada pengusaha perak. Jumlah sampel yang diolah sebanyak 44 responden.
Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, dapat
disimpulkan bahwa variabel pemahaman manfaat pajak, kualitas pelayanan, pemahaman terhadap pajak,
sanksi perpajakan, persepsi tingkat penghasilan, dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh Wajib Pajak
pengusaha perak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Keyword : kepatuhan wajib pajak, manfaat pajak, kesadaran hukum, persepsi tingkat penghasilan.

09312215 - DWIAYU FATMASARI
PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG
(ARL) PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor internal dan eksternal perushaan terhadap audit
report lag (ARL). Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah laba bersih, solvabilitas, ukuran
perusahaan, reputasi auditor, opini auditor dan audit fee. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
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metode purposive sampling dengan mengambil laporan tahunan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Total perusahaan yang terpilih adalah sebanyak 14 perusahaan selama tahun 2009 sampai
2011. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa variabel laba bersih, solvabilitas, ukuran perusahaan dan reputasi auditor
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit report lag, sedangkan variabel opini auditor dan audit fee
memiliki pengaruh signifikan terhadap audit report lag

09312379 - LEVI TRI ISTORINI
HUBUNGANKARAKTERISTIK DEWANKOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP
KEBERADAAN RISK MANAGEMENT COMMITTE (RMC) PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC
INDONESIA TAHUN 2010-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan
terhadap keberadaan RMC. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris Pengaruh
karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC dan SRMC.
Permasalahan dari penelitian ini adalah karakteristik perusahaan yang terdiri dari komisaris independen
dan ukuran dewan komisaris dan karakteristik perusahaan yang terdiri dari reputasi auditor, risiko
pelaporan keuangan, jenis industri perusahaan, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
keberadaan SRMC dan RMC? Peneliti menggunakan seluruh perusahaan di BEI sebagai populasi penelitian.
Metode analisis data menggunakan analisis regresi logistik dengan bantuan SPSS 20. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC akan tetapi
komisaris independen berpengaruh negative terhadap keberadaan SRMC, ukuran dewan komisaris tidak
berpengaruh signifikan baik terhadap keberadaan RMC maupun SRMC, reputasi auditor tidak berpengaruh
signifikan terhadap keberadaan RMC akan tetapi reputasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap
keberadaan SRMC, resiko pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberadaan RMC
maupun SRMC, jenis industri tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC akan tetapi jenis industri
berpengaruh negative signifikan terhadap keberadaan SRMC, leverage berpengaruh positif signifikan
terhadap keberadaan RMC akan tetapi leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap keberadaan SRMC
dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC.
Kata Kunci: Risk Management Commite, Karakteristik Dewan Komisaris, Karakteristik Perusahaan

09312387 - PRAMUDYA DARA JINGGA
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL, KECERDASAN SOSIAL, DAN
PERILAKU BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan
sosial, dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi.
Penelitian ini menggunakan metode survei yang menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner.
Populasi dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 150 mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi
Jurusan Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Universitas Negri Yogyakarta, dan Universitas Islam Negri.
Pengukuran kecerdasan emosional terdiri dari aspek pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati
dan ketrampilan sosial. Pengukuran kecerdasan spiritual terdiri dari aspek ketuhanan, kepercayaan,
kepemimpinan, pembelajaran, berorientasi masa depan, dan keteraturan. Pengukuran kecerdasan sosial
terdiri dari aspek kesadaran sosial dan fasilitas sosial. Sedangkan, pengukuran perilaku belajar terdiri dari
aspek kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku, kunjungan ke perpustakaan, dan
kebiasaan menghadapi ujian. Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan bahwa kecerdasan emosional,
kecerdasan spiritual dan perilaku belajar berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pemahaman
akuntansi. Sedangkan kecerdasan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman
akuntansi. Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Sosial, Perilaku Belajar,
Tingkat Pemahaman Akuntansi
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09312499 - MUHAMMAD MU’AZ
PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN TENTANG
PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGERAJIN KASONGAN
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk meneliti apakah ada pengaruh persepsi wajib pajak mengenai Kesadaran perpajakan
(X1) Pelayanan fiskus (X2) pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X3) Sanksi Denda (X4) terhadap
Tinglat Kepatuhan wajib pajak (Y). Jumlah sampel yang diambil adalah 90 wajib pajak orang pribadi yang
merupakan pengrajin dan penjual gerabah yang berdomisili di kecamatan Kasongan. Metode pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak
mengenai Pelayanan fiskus, Kesadaran perpajakan dan Sanksi denda berpengaruh positif secara signifikan
terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak, sementara pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak
berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci: Kesadaran perpajakan, Pelayanan fiskus, , Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, Sanksi
denda, Tingkat kepatuhan wajib pajak

09312533 - MEDA FEBRI ARDHYANTANTI
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN KARIR AKUNTAN
(STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berttujuan untuk memperoleh bukti apakah terdapat perbedaan pandangan diantara
mahasiswa akuntansi yang memilih karir akuntan. Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini ditinjau dari
variabel penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan professional, nilai-nilai sosial, lingkungan
kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
kuisioner kepada mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sampel yang digunakan
sebanyak 150 responden. Analisis data penelitian ini menggunakan one way anova dengan bantuan spss
versi 17. Hasil analisis menunjukan adanya perbedaan persepsi mahasiswa mengenai pemilihan karir
ditinjau dari variabel gaji, pelatihan professional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan personalitas.
Sedangkan ditinjau dari faktor pengakuan professional dan pertimbangan pasar kerja tidak ada perbedaan
persepsi mahasiswa.
Kata kunci: pemilihan karir, penghargaan finansial, pelatihan professional, pengakuan professional, nilai-
nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, personalitas

09312553 - NURULITA ANDRIYANI
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN INTELEKTUAL TERHADAP
PEMAHAMAN AKUNTANSI
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah variabel-variabel yang menjadi
komponen kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual mahasiswa akuntansi mempengaruhi tingkat
pemahaman akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode survei yang menggunakan data primer yang
diperoleh dari kuesioner. Populasi dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 300 mahasiswa tingkat
akhir Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Islam Negeri, Universitas Ahmad Dahlan, dan
Universitas Islam Indonesia. Pengukuran kecerdas an emosional terdiri dari aspek pengenalan diri,
pengendalian diri, motivasi, empati dan ketrampilan sosial. Pengukuran kecerdasan intelektual terdiri dari
kemampuan memecahkan masalah, intelegensi verbal dan intelegensi praktis. Hasil pengujian hipotesis
mengindikasikan bahwa kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual berpengaruh positif signifikan
terhadap tingkat pemahaman akuntansi.
Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Tingkat Pemahaman Akuntansi.
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11312539 - MEGA ADI SAPUTRA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNGKINAN TERJADINYA FRAUD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAHSTUDI KASUS YANG TERJADI DI KABUPATEN BURU-MALUKU
ABSTRAK :

Fraud di lingkungan pemerintah khususnya tingkat daerah merupakan isu yang selalu menarik untuk
dibahas.Salah satu di antara jenis fraud yang sering mencuat adalah korupsi. Indeks tingkat korupsi di
Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012. Data dari Departemen Informasi
Publik Indonesian Coruption Watch (ICW) menyebutkan kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah
masih paling dominan, yaitu mencapai 20,71%. Peneliti mencoba untuk mengkaji kasus yang terjadi di
daerah yang letak geografisnya relatif jauh dari pusat pemerintah dengan harapan dapat menjadikan hasil
penelitian terhadap penyelesaian kasus yang merata di Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana
korupsi melalui pendekatan Fraud Triangle.Penelitian ini dilakukan pada kasus korupsi penyelewengan dana
alokasi khusus di Kabupaten Buru. Data diperoleh di Kejaksaan Negeri Namlea dan kejaksaan Tinggi Maluku.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan harapan faktor-faktor apa yang menjadikan
seseorang melakukan tindak pidana korupsi dapat lebih gamblang dijabarkan.Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi diakibatkan beberapa faktor seperti tekanan
keuangan, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, tekanan lain, posisi jabatan yang tinggi,
kelemahan pengendalian internal, adanya kepentingan yang sama antar individu, dan masa kerja yang
cukup lama.
Kata Kunci: Fraud Triangle, Kabupaten Buru, Maluku

SUGENG INDARDI, DRS., MBA., SAS

06312312 - ALVIAN KARUNIA AGUS S
PENGARUH PELAKSANAAN PEMBIAYAAN (BAGI HASIL) MUDHARABAH BESERTA RESIKONYA
TERHADAP EKSISTENSI BANK SYARIAH MANDIRI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh yang signifikan adanya pelaksanaan
pembiayaan mudharabah dan resikonya terhadap eksistensi bank Syariah Mandiri. Penelitian ini mencoba
meneliti kembali dengan obyek yang berbeda pada penelitian sebelumnya dan menerapkan beberapa teori
pada mengenai pembiayan mudharabah beserta resikonya. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah
Bank Syariah Mandiri Kabupaten Sleman, sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling,
yaitu mengambil sampel dengan beberapa kriteria. Selanjutnya data diuji dengan regresi linier berganda
untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara pembiayaan mudharabah (bagi hasil) dan resikonya terhadap eksistensi Bank Syariah Mandiri.
Kata kunci: pembiayaan mudharabah, eksistensi

08312105 - NELI WIJAYANTI
PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDY PADA
BMT SURYA AMANAH YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

BMT Surya Amanah adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan para nasabah dan penyaluran dana
dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu pembiayaan
yang ada di BMT Surya Amanah adalah pembiayaan musyarakah, dimana antara pihak nasabah dengan
BMT Surya Amanah sama-sama menyertakan modal dengan proporsi modal yang telah disepakati antara
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kedua belah pihak. Pengawasan terhadap operasional BMT perlu terus dilakukan, penulisan skripsi ini
bertujuan meneliti permasalahan pendapatan bagi hasil dan perlakuan akuntansi musyarakah BMT Surya
Amanah Yogyakarta apakah telah sesuai dengan ketentuan PSAK 106. Metode yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan apakah terdapat kesesuaian antara
perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada BMT Surya Amanah dengan PSAK 106. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah di BMT Surya Amanah sudah baik sesuai dengan PSAK
106. Kata kunci: Perlakuan akuntansi, PSAK 106, pembiayaan musyarakah.

09312099 - ULFA RUSDA ATHIFA
PENGARUH TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS, PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN
TERHADAP AUDIT JUDGMENT
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas,
dan pengalaman terhadap audit judgment. Penggunaan pendekatan teori perilaku yang direncanakan
dalam penelitian ini. Subyek penelitian ini adalah 85 auditor yang bekerja pada KAP dan BPKP diprovinsi
D.I.Yogyakarta.
Ini adalah penelitian menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner dan sampel diambil dengan
menggunakan convenience sampling. Uji validitas memakai teknik kolerasi produk moment, dan uji
reliabilitas menggunakan teknik Cronbach’s alpha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tekanan
ketaatan berpengaruh positif terhadap audit judgment; Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap
audit judgment; Pengalaman berpengaruh positif terhadap audit judgment, Pengetahuan berpengaruh
positif terhadap audit judgment.
Kata Kunci: TekananKetaatan, KompleksitasTugas, Pengalaman, Audit Judgment.

09312210 - HERU KURNIAWAN
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN STRUKTUR AKTIVA TERHADAP
STRUKTUR MODAL ( STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2008-2011 )
ABSTRAK :

Masalah struktur modal merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan, karena baik buruknya
struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur aktiva terhadap
struktur modal. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling
terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2008 sampai dengan 2011.
Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan
bahwa secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur aktiva berpengaruh terhadap
struktur modal, dan secara parsial hanya profitabilitas yang berpengaruh terhadap struktur modal,
sedangkan ukuran perusahaan dan struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal
Kata Kunci : Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Aktiva.

09312446 - ENDRO SAPTONO
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN
PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN ( STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2008 – 2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan
dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling terhadap perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2011. Sebanyak 38 perusahaan manufaktur digunakan
sebagai sampel. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, dan uji hipotesis
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian diketahui keputusan investasi berpengaruh positif
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dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Adanya pengaruh positif menunjukkan semakin tinggi adanya keputusan investasi, keputusan pendanaan,
dan profitabilitas yang dilakukan perusahaan akan menaikkan nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan
dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kata Kunci : Keputusan
Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan.

SUWALDIMAN.,SE.,M.ACCY.,AK.,CMA

06312443 - PRANANDA DEDY GUNAWAN
PENGARUH EMITEN, INVESTOR ASING DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASING TERHADAP
ADOPSI IFRS DI NEGARA-NEGARA ASIA
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh emiten, investor asing dan kantor akuntan publik asing
terhadap kemungkinan adopsi IFRS di Negara-negara ASIA. jumlah sampel dalam dalam penelitian ini 27
negara yang termasuk dalam PWC survey maret 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Negara-negara anggota ASIA yang memenuhi kriteria sebagai berikut, memiliki ketersediaan data Emiten
dan investasi asing langsung di World Bank. Sedangkan data kantor akuntan publik asing didapatkan melalui
hasil survey PCAOB. Semua data dikumpulkan untuk tahun 2011. Untuk menguji hubungan emiten, investor
asing dan kantor akuntan publik asing dengan dua kemungkinan yakni mengadopsi dan tidak mengadopsi
dalam penelitian ini digunakan model uji korelasi bivariat (two-tails) dan regresi binary logistik (Hosmer and
Lemeshow’s test). Hasil penelitian ini menunjukkan emiten, investor asing dan kantor akuntan publik asing
tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkunan adopsi IFRS di ASIA.
Kata kunci: IFRS, Adopsi IFRS di ASIA

09312024 - UTARI PURNAMASARI
PENGARUH COMPUTER LITERACY TERHADAP KOMPETENSI AKUNTANSI DAN KEUANGAN
ABSTRAK :

This study aims to determine whether there is a significant relationship between the variables of the
computer literacy competence and financial accounting. The samples were taken by purposive sampling
method. The object of this research is the student of Accounting Department of Economics Faculty of the
Islamic University of Indonesia. The problem in this study was to determine whether between each
independent variable under study consists of two variables, namely Management Database (MBD) and
Electronic Data Processing Association (PDED) has a significant effect on the dependent variable or the
competence of accounting and finance. There are three research hypotheses to be tested using multiple
linear regression with the help of Microsoft Excel 2007 program. From the results of the analysis carried out
to show that all the independent variables have a significant impact on accounting and financial
competence.
Keywords: computer literacy, accounting and finance competencies

09312114 - DHITA CATUR SARASWATI
PENGARUH COMPUTER LITERACY TERHADAP KOMPETENSI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
(ERP)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Computer literacy terhadap Kompetensi Enterprise
Resource Planning (ERP). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Islam
Indonesia jurusan Akuntansi tahun ajaran 2011/2012. Data penelitian ini berupa data kuantitatif, sumber
data pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu
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Enterprise Resource Planning (ERP) variabel independen yaitu Computer literacy. Metode Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi sederhana yang dihitung menggunkan
MS Excel 2007, yaitu terbukti bahwa Computer literacy berpengaruh positif terhadap Enterprise Resource
Planning (ERP), yang berarti semakin baik pemahaman mahasiswa mengenai Computer literacy maka
pencapaian terhadap nilai Enterprise Resource Planning (ERP) yang diperoleh akan baik juga.
Kata Kunci: Computer literacy dan Enterprise Resource Planning (ERP)

09312240 - ERNA RATNANINGSIH
PENGARUH KOMPETENSI MANAJEMEN BASIS DATA (MBD) TERHADAP KOMPETENSI SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI (SIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil proses pembelajaran pada Program studi
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yaitu pengaruh kompetensi
Manajemen Basis Data (MBD) terhadap kompetensi Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sampel penelitian ini
adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus mata kuliah Manajemen Basis Data (MBD) dan Sistem
Informasi Akuntansi (SIA), dengan peringkat kompetensi minimal C. Sampel penelitian sebanyak 200
mahasiswa pada semester ganjil dan genap pada tahun ajaran 2011/2012. Analisis data menggunakan
regresi sederhana yang diolah dengan MS Excel 2007. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi
Manajemen Basis Data tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi Sistem Informasi
Akuntansi. Hal ini ditunjukkan oleh PValue atau Significance F 0,32306317 (32,3%) lebih besar dari 10%,
pada tingkat toleransi kesalahan sebesar 5% (α = 0,05). Secara teoritis semakin tinggi kompetensi
Manajemen Basis Data yang dimiliki oleh seorang mahasiswa semakin tinggi pula kompetensinya pada
matakuliah Sistem Informasi Akuntansi. Namun dalam penelitian ini, kompetensi Manajemen Basis Data
tidak berpengaruh terhadap kompetensi Sistem Informasi Akuntansi bisa terjadi karena berbagai sebab
menyangkut proses pembelajaran kedua matakuliah tersebut.
Kata kunci : Kompetensi, Manajemen Basis Data, Sistem Informasi

09312418 - YULIA DEWI
PENGARUH KOMPETENSI MATA KULIAH MANAJEMEN BASIS DATA(MBD) TERHADAP
KOMPETENSI ENTERPRISE RESOURCH PLANNING (ERP)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan atau pengaruh antara pendukung matakuliah
enterprise resources planning (ERP) dengan kompetensi ERP, salah satu pendukung matakuliah ERP yang
paring krusial adalah manajemen basis data (MBD). Karena MBD merupakan pusat data dari segala sistem
informasi yang terdapat dalam suatu aktivitas perusahaan. Sampel penelitian ini adalah Mahasiswa yang
telah dinyatakan lulus mata kuliah manajemen basis data (MBD) dan enterprise resources planning (ERP),
dengan peringkat kompetensi minimal C. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk penilaian
kompetensi enterprise resource planning (ERP) adalah nilai mata kuliah ERP BPI 1 dan atau nilai ERP BPI 2.
Sampel penelitian sebanyak 200 mahasiswa pada semester ganjil dan genap pada tahun ajaran 2011/2012.
Hasil penelitian menunjukkan kompetensi database tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kompetensi enterprise resources planning (ERP), hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pvalue > α
yaitu sebesar 0,442654> 0,05. Secara teori, database merupakan central dari berbagai macam sistem
informasi, termasuk Enterprise Resource Planning (ERP). Dalam penelitian ini, pengaruh antara kompetensi
database terhadap kompetensi Enterprise Resource Planning (ERP) adalah negatif. Penulis menduga hal ini
disebabkan karena Database dan Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem yang sangat jauh
berbeda, dasar memahami sistem database pun tidak dapat menjamin seorang langsung memahami ERP.
Kata kunci :Kompetensi, manajemen basis data (MBD), enterprise resources planning (ERP)
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07312242 - AGUSTIAN
PENGARUH GROSS PROFIT MARGIN, TOTAL ASSET TURNOVER, DEBT TO ASSET RATIO, KINERJA
MASA KINI, DAN KINERJA MASA DEPAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2010
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah gross profit margin, total asset
turnover, debt to asset ratio, kinerja masa kini, dan kinerja masa depan berpengaruh pada manajemen
laba.
Dalam penelitian ini pengukuran manajemen laba menggunakan model Modified Jones. Rasio-rasio yang
digunakan adalah gross profit margin, debt to asset ratio, kinerja masa kini, dan kinerja masa depan.
Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda.
Penelitian ini menghasilkan gross profit margin, total asset turnover, kinerja masa kini berpengaruh
signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan untuk debt to asset ratio tidak berpengaruh signifikan. Hal
ini dikarenakan debt to asset ratio berkonsentrasi pada hutang.
Kata kunci : manajemen laba, gross profit margin, total asset turnover, debt to asset ratio, kinerja

08312043 - SIGID HARDIYANTO
PENGENDALI DAN PENDORONG PRAKTIK MANAJEMEN LABA DI INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan mengetahui sebab terjadinya manajemen laba di Indonesia melalui pendekatan
tata kelola, struktural hingga tekanan yang dialami oleh manajemen. Tata kelola diwakili oleh variabel
Corporate Governance, kemudian untuk pendekatan struktural dilihat melalui masa jabatan CEO dan
pergantian CEO. Dalam pendekatan tekanan dilihat dengan variabel ukuran perusahaan, leverage, umur
perusahaan dan tekanan laba (earning pressure). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu
laporan keuangan dan survey organisasi independen. Dokumentasi laporan keuangan terbantu oleh data
dari ICMD dari tahun 1998 hingga 2011, sedangkan untuk penghitungan variabel GCG menggunakan CGPI
(Corporate Governance Perception Index) yang telah dibuat sebuah organisasi independen, yaitu IICG
(Indonesian Institute for Corporate Governance). Pada akhirnya penelitian ini berjudul “Pengendali dan
Pendorong Praktik Manajemen Laba di Indonesia”. Model penelitian ini menggunakan regresi berganda.
Variabel Independen dibagi menjadi 2 sub, yaitu Pengendali dan pendorong. Dalam variabel pengendali
terdapat Corporate Governance dan Umur Perusahaan sedangkan pada variabel pendorong terdapat
Leverage, Ukuran perush, Pergantian CEO, Masa Jabatan CEO, dan Earning Pressure. Variabel Dependen
penelitian ini menggunakan manajemen laba yang dihitung dengan Modified Jones Model. Penelitian ini
mengambil sampel perusahaan peserta CGPI dari tahun 2001 hingga 2010. Sampel diambil dengan teknik
puposive sampling, yang akirnya ditemukan sebanyak 57 sampel. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan program Microsoft Excel. Dari tujuh hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini, empat
diantaranya terbukti. Variabel yang terbukti yaitu, Corporate Governance, Ukuran perusahaan, Masa
jabatan dan Earning pressure berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di Indonesia.
Kata kunci: Manajemen Laba, Modified Jones Model, Good Corporate Governance, CGPI, Ukuran
Perusahaan, Leverage, Umur Perusahaan, Pergantian CEO, Masa Jabatan CEO, Earning Pressure.



INDEKS TUGAS AKHIR AKUNTANSI 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

Page124124

08312290 - DESTI ENHARDIANTI
ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI
KASUS PADA DOMPET PEDULI UMMAT-DAARUT TAUHID YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini menggambarkan tentang analisis pencatatan dan pelaporan yang terjadi pada Lembaga Amil
Zakat, serta untuk mengetahui tingkat kesesuaian terhadap standar akuntansi untuk pencatatan zakat dan
infak/sedekah yaitu PSAK No.109. Identifikasi masalah yang menjadi pembahasan adalah bagaimana
pencatatan dan pelaporan atas dana yang dikelola oleh DPU-DT Yogyakarta. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis serta mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat
terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh DPU-DT, yang meliputi analisis terhadap siklus
akuntansi yang terjadi, serta kesesuainya dengan aturan yang berlaku yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi
Zakat dan Infak/Sedekah dan ketentuan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dan
pelaporan keuangan DPU-DT Yogyakarta untuk tahun yang berjalan pada 2012 didasarkan pada akuntansi
dana dan dengan acuan Pedoman Akuntansi Zakat untuk OPZ. DPU-DT belum menggunakan aturan PSAK
NO. 109, padahal tanggal efektif PSAK No. 109 dimulai pada 1 Januari 2012. DPU-DT baru mulai
mengaplikasikan pada tahun 2013 ini. Selain itu, terdapat kelemahan pada pencatatan yang melibatkan
amil bagian marketing, sehingga peningkatan SPI hendaknya dilakukan agar meningkatkan mutu kinerja
amil.
Kata kunci : DPU-DT Yogyakarta, Akuntansi Zakat, PSAK.

09312035 - ZUAMA YUKO PRAYUBA
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DI DESA DRUWO DALAM MENGGUNAKAN
MOBILE BANKING
ABSTRAK :

Dengan semakin majunya teknologi dan komunikasi memungkinkan nasabah mendapatkan layanan
perbankan tanpa harus mengunjungi gerai bank. Internet Banking sudah menjadi umum bagi nasabah
untuk menggunakannya. Kini muncul pula layanan mobile banking sehingga nasabah dapat melakukan
transaksi perbankan melalui sarana telepon genggam. Dengan demikian nasabah dapat melakukan
transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan
memperoleh bukti atas pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan, kepercayaan, keterbukaan
informasi, biaya, ketersediaan jaringan, serta penggunaan teknologi terhadap minat menggunakan mobile
banking. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bank serta menjadi
referensi bagi penelitian berikutnya. Objek dari penelitian ini adalah nasabah di daerah Ndruwo, Bantul,
Yogyakarta yang telah mengetahui layanan mobile banking yang disediakan bank. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer, dan pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner secara
langsung dengan metode sampling aksidental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi
kemudahan, kepercayaan, dan penggunaan teknologi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan mobile
banking sedangkan persepsi kbermanfaatan, keterbukaan informasi, biaya, ketersediaan jaringan tidak
berpengaruh secara signifikan.
Kata Kunci: Persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, persepsi keterbukaan
informasi, persepsi biaya, persepsi ketersediaan jaringan, persepsi penggunaan teknologi, dan minat
menggunakan mobile banking
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09312059 - NOVITA SARI
PENGARUH VARIABEL KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, KETERBUKAAN
INFORMASI, BIAYA, KETERSEDIAAN JARINGAN DAN PENGUASAAN TEKNOLOGI TERHADAP
MINAT NASABAH DI DAERAH PEDESAAN UNTUK MENGGUNAKAN MOBILE BANKING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel persepsi kebermanfaatan, persepsi
kemudahan, kepercayaan, keterbukaan informasi, biaya, ketersediaan jaringan dan penggunaan teknologi
terhadap minat para nasabah di pedesaan untuk menggunakan mobile banking. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank untuk mengevaluasi penggunaan mobile banking khususnya
di pedesaan.
Objek dari penelitian ini adalah para nasabah bank di pedesaan yang belum atau sudah menggunakan
mobile banking di kelurahan Margoagung, Margodadi dan Margomulyo kecamatan Seyegan kabupaten
Sleman.. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil kuesioner.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaaan, biaya dan penguasaaan teknologi pengguna
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking di pedesaan.
Kata kunci : Nasabah bank di pedesaan, kepercayaan, biaya, penguasaan teknologi, minat menggunakan
mobile banking

09312078 - FRANCISCA PARAMITA K.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PARA NASABAH DI DAERAH PEDESAAN UNTUK
MENGGUNAKAN MOBILE BANKING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti atas pengaruh persepsi manfaat,
persepsi kemudahan, kepercayaan, biaya, keterbukaan informasi, penguasaan teknologi pengguna, dan
ketersediaan jaringan terhadap minat para nasabah di pedesaan untuk menggunakan mobile banking. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank untuk mengevaluasi penggunaan mobile
banking.
Objek dari penelitian ini adalah para nasabah bank di daerah pedesaan yang belum maupun yang sudah
menggunakan mobile banking. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil
kuesioner dan data sekunder dari pihak-pihak terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi pengguna memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap minat para nasabah di pedesaan untuk menggunakan mobile banking.
Kata Kunci: Nasabah bank di pedesaan, penguasaan teknologi pengguna, minat
untuk menggunakan mobile banking.

09312153 - MUHAMMAD FAJRI ISMAWAN
DAMPAK FATWA DSN MUI NO: 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI
AL-TAMLIK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
ABSTRAK :

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak
milik atas benda yang disewa, kepada penyewa (lessee), setelah selesai masa sewa. Di Indonesia akad ijarah
muntahiyah bittamlik salah satunya diatur di dalam Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah
Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. Di dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa untuk melaksanakan akad ijarah
muntahiyah bittamlik harus dilaksanakan akad ijarah terlebih dahulu diawal hingga masa ijarah selesai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau mengetahui dampak Fatwa DSN MUI terhadap Laporan
Keuangan. Dampak yang dapat terjadi terkait dengan Laporan Keuangan pemberi sewa (lessor) ataupun
penyewa (lessee). Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN MUI
tidak tepat dalam mengartikan dan menerapkan ilmu fiqih atau pengetahuan mengenai Hukum -hukum
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Agama dan akan terjadi pembohongan publik atas Laporan Keuangan yang dihasilkan baik di sisi pemberi
sewa (lessor) ataupun (lessee) bila ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya diikuti. Kata kunci : Ijarah
Muntahiyah Bittamlik, Fatwa DSN MUI No.27, Laporan Keuangan.

09312189 - AGUSTINE TRI HERDIANINGSIH
PENGARUH VARIABEL KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, KETERBUKAAN
INFORMASI, BIAYA, KETERSEDIAAN JARINGAN, DAN PENGUASAAN TEKNOLOGI TERHADAP
MINAT NASABAH DI PEDESAAN UNTUK MENGGUNAKAN MOBILE BANKING
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pengaruh variabel kebermanfaatan, kemudahan, kepercayaan, keterbukaan
informasi ,biaya, ketersediaan jaringan, dan penguasaan teknologi terhadap minat nasabah di pedesaan
untuk menggunakan mobile banking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti
atas pengaruh kebermanfaatan, kemudahan, kepercayaan, keterbukaan informasi, biaya, ketersediaan
jaringan, dan penguasaan teknologi pengguna terhadap minat nasabah dipedesaan untuk menggunakan
mobile banking. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank untuk
mengevaluasi penggunaan mobile banking dikalangan pedesaan.
Objek dari penelitian ini adalah para nasabah bank dipedesaan yang sudah dan belum menggunakan mobile
banking. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil kuesioner.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya dan penguasaan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap minat para nasabah dipedesaan untuk menggunakan mobile banking.
Kata kunci: mobile banking, minat, kebermanfaatan, kemudahan, kepercayaan, keterbukaan informasi,
biaya, ketersediaan jaringan, dan penguasaan teknologi.

09312199 - FARICHA ZULFIANA F
PRAKTEK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA
BMT BINA EKONOMI UMAT DESA SEDAN-REMBANG)
ABSTRAK :

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan cara menginformasikan harga pokok dan mark-up yang
disepakati penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli tidak selalu menggunakan akad murabahah. Pada
dasarnya, akad murabahah digunakan untuk kegiatan jual beli barang-barang konsumsi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi praktik murabahah dengan menggunakan dua akad
murabahah yang dibuat oleh BMT Bina Ekonomi Umat. Akad murabahah yang dievaluasi adalah akad jual
beli alat dagang berupa timbangan duduk dan kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pemakaian akad murabahah di BMT Bina Ekonomi Umat tidak tepat dan tidak sesuai dengan konsep
syariah. Pasal-pasal dalam akad murabahah melanggar fatwa DSN MUI maupun PSAK 102. Dalam aplikasi
akad Murabahah pada alat dagang berupa timbangan duduk seharusnya BMT Bina Ekonomi Umat
memberikan akad wakalah Murabahah kepada nasabah. Sedangkan Murabahah untuk jual beli kendaraan
lebih tepat menggunakan akad sewa-beli (Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik) karena murabahah tidak
untuk jual beli kendaraan.
Kata kunci :Murabahah, Fatwa DSN MUI, PSAK 102
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09312217 - NURUL WAKHIDAH
PENGARUH VARIABEL KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, KETERBUKAAN
INFORMASI, BIAYA, KETERSEDIAAN JARINGAN, DAN PENGUASAAN TEKNOLOGI TERHADAP
MINAT PARA NASABAH DI PEDESAAN UNTUK MENGGUNAKAN MOBILE BANKING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat para nasabah bank di
daerah pedesaan untuk menggunakan mobile banking. Faktor-faktor, tersebut adalah kebermanfaatan,
kemudahan, kepercayaan, keterbukaan informasi, biaya, ketersediaan jaringan, dan penguasaan teknologi.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank untuk mengevaluasi kembali dalam
mengaplikasikan fasilitas mobile banking. Obyek dalam penelitian ini adalah nasabah bank yang telah
menggunakan atau yang belum menggunakan layanan mobile banking. Data yang digunakan adalah data
primer. Sampel diambil dengan teknik sampel aksidental. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa penguasaan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nasabah bank di daerah
pedesaan untuk menggunakan layanan mobile banking.
Kata kunci: Nasabah bank di Pedesaan, keterbukaan informasi, penguasaan teknologi, minat penggunaan
mobile banking

09312252 - SHANTI YUNIA SARI
PENGARUH VARIABEL KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, KETERBUKAAN
INFORMASI, BIAYA, KETERSEDIAAN JARINGAN, DAN PENGUASAAN TEKNOLOGI NASABAH BANK
DI DAERAH PEDESAAN UNTUK MENGGUNAKAN MOBILE BANKING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Variabel Kebermanfaatan, Kemudahan, Kepercayaan,
Keterbukaan Informasi, Biaya, Ketersediaan Jaringan, Dan Penguasaan Teknologi Nasabah Bank untuk
menggunakan Mobile Banking didaerah pedesaan. Objek dari penelitian ini adalah nasabah bank di daerah
pedesaan yang belum maupun sudah menggunakan Mobile banking. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Kemudahan,Keterbukaan Informasi, biaya, ketersediaan jaringan dan Pengusaan Teknologi memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah bank di daerah pedesaan untuk menggunakan mobile
banking.
Kata Kunci : Nasabah bank di daerah pedesaan, minat untuk menggunakan mobile banking.

09312363 - WAHYU SATRIA NUGRAHA
PRAKTIK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BMT ARTHA
SEJAHTERA YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan cara menginformasikan harga pokok dan mark-up yang
disepakati penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli tidak selalu menggunakan akad murabahah. Pada
dasarnya, akad murabahah digunakan untuk kegiatan jual beli barang-barang konsumsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi praktik murabahah dengan menggunakan tiga
akad murabahah yang dibuat oleh BMT Artha Sejahtera. Akad murabahah yang dievaluasi adalah akad jual
beli pupuk, kendaraan, dan barang dagangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemakaian akad murabahah di BMT Artha Amanah tidak tepat dan
tidak sesuai dengan konsep syariah. Pasal-pasal dalam akad murabahah melanggar fatwa DSN MUI maupun
PSAK 102. Murabahah untuk jual beli kendaraan lebih tepat menggunakan akad sewa-beli (Al-Ijarah Al-
Muntahiyah Bi Al-Tamlik) karena murabahah tidak untuk jual beli kendaraan. Murabahah untuk jual beli
barang dagangan lebih tepat menggunakan akad mudharabah karena BMT Artha Amanah dan nasabah
bekerjasama untuk suaru usaha tertentu.
Kata kunci :Murabahah, Fatwa DSN MUI, PSAK 102
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09312381 - ADITYA PANDU WICAKSONO
PRAKTIK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BMT ARTHA
AMANAH YOGYAKARTA )
ABSTRAK :

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan cara menginformasikan harga pokok dan mark-up yang
disepakati penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli tidak selalu menggunakan akad murabahah. Pada
dasarnya, akad murabahah digunakan untuk kegiatan jual beli barang-barang konsumsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi praktikmurabahah dengan menggunakan tiga
akad murabahah yang dibuat oleh BMT Artha Amanah. Akad murabahah yang dievaluasi adalah akad jual
beli pupuk, kendaraan, dan barang dagangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemakaian akad murabahah di BMT Artha Amanah tidak tepat dan
tidak sesuai dengan konsep syariah. Pasal-pasal dalam akad murabahah melanggar fatwa DSN MUI maupun
PSAK 102. Murabahah untuk jual beli kendaraan lebih tepat menggunakan akad sewa-beli (Al-Ijarah Al-
Muntahiyah Bi Al-Tamlik) karena murabahah tidak untuk jual beli kendaraan. Murabahah untuk jual beli
barang dagangan lebih tepat menggunakan akad mudharabah karena BMT Artha Amanah dan nasabah
bekerjasama untuk suaru usaha tertentu.
Kata kunci :Murabahah, Fatwa DSN MUI, PSAK 102

09312393 - WAHYU DEWI RATIH
PENGARUH KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, KETERBUKAAN INFORMASI,
BIAYA, KETERSEDIAAN JARINGAN, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI TERHADAP MINAT NASABAH
DI DAERAH PEDESAAN MENGGUNAKAN MOBILE BANKING
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebermanfaatan, kemu-dahan, kepercayaan, keterbukan
informasi, biaya, ketersediaan jaringan dan penggunaan teknologi terhadap minat nasabah di daerah
pedesaan menggunakan mobile banking. Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)
sebagai dasar penelitian.
Penelitian ini mengambil sampel para nasabah bank di daerah pedesaan baik yang telah menggunakan
mobile banking maupun yang belum menggunakan di Kabupaten Madiun (Kecamatan Geger, Dagangan,
Dolopo dan Kebonsari). Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampel aksidental, dari seluruh
kuesioner yang diolah sebanyak 100 menggunakan regresi linear berganda.
Hasil dari penelitian ini, variabel kebermanfaat tidak diuji karena menjadi penyebab multikolinieritas.
Variabel kemudahan, kepercayaan dan biaya memi-liki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat
penggunaan mobile banking. Sedangkan variabel keterbukaan informasi, ketersediaan jaringan dan
penggunaan teknologi tidak memiliki pengaruh terhadap minat nasabah.
Kata Kunci: minat, pedesaan, mobile banking, TAM

09312413 - YUAN HARMEDOE
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (TINJAUAN FIQIH DAN AKUNTANSI)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pembiayaan Ijarah Multijasa, Tinjauan Fiqih dan Akuntansi” yang mempunyai tujuan
untuk menganalisis konsep pembiayaan multijasa ditinjau dari fiqih dan akuntansi. Dasar penelitian ini
adalah menganalisis tentang kesyariahan pembiayaan multijasa dan akutansinya . Fokusnya ialah tentang
pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah atau ijarah multijasa. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Objek penelitan ini adalah konsep pembiayaan ijarah multijasa. Sumber data yang digunakan
yaitu sumber sekunder yang berasal dari Fatwa DSN-MUI nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang
pembiayaan multijasa dan buku-buku lainnya yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis
data, pembiayaan multijasa termasuk dalam transaksi tabarru (sosial), bukan akad tijarah (bisnis), maka
penggunaan akad ijarah tidak sesuai syariah. Pembiayaan multijasa dengan Penggunaan akad ijarah rawan
mengandung riba. Penggunaan akad wakalah dalam mekanisme ijarah multijasa tidak sesuai syariah dan
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mengandung riba. Dalam pelaksanaan akutansi pembiayaan ijarah multijasa tidak perlu PSAK sendiri. Kata
kunci: Pembiayaan multijasa, Ijarah, Akuntansi.

10312466 - NURMA SULISTYANINGSIH
KONVERGENSI IFRS PADA PSAK UNTUK PENDAPATAN, PERSEDIAAN, INVESTASI DI PERUSAHAAN
ASOSIASI, ASET TETAP DAN RESTRUKTURISASI UTANG BERMASALAH
ABSTRAK :

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif komparatif dengan mengangkat permasalahan konvergensi
IFRS pada PSAK. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui perubahan yang timbul dari penyajian laporan
keuangan sebelum dan sesudah adanya pengaruh standar IFRS, mampu membandingkan laporan keuangan
tersebut, mampu mengevaluasi efek konvergensi yang ditimbulkan dan mengetahui praktik penggunaan
standar IFRS di Indonesia. Pos – pos yang diangkat dalam penelitian ini meliputi Pendapatan, Persediaan,
Investasi di Perusahaan Asosiasi, Aset Tetap dan Restrukturisasi Utang Bermasalah. Penelitian ini
menggunakan analisis persamaan dan perbedaan pada bagian pembahasannya. Dengan pemaparan analisis
tersebut diharapkan mampu mempermudah para pembaca mengetahui letak perbedaan mendasar antara
standar IFRS dan PSAK. Hasil penelitian ini memaparkan perbedaan dan persamaan diantara keduanya yang
diharapkan dapat menjadi referensi para pemakai laporan akuntansi agar mampu menyikapi adanya
konvergensi dengan bijaksana. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya mengangkat lima pos saja, untuk
penelitian selanjutnya diharapkan mampu membuat penelitian dengan menyajikan macam – macam pos
karena bila ditelaah masih banyak konvergensi yang ditimbulkan dari adanya pengaruh IFRS di Indonesia.
Kata Kunci : PSAK, IFRS, Konvergensi, Persediaan, Pendapatan, Perusahaan Asosiasi, Aset Tetap,
Restrukturisasi Utang




