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Kebijakan Editorial 

JURAKSI adalah Jurnal Akuntansi yang diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Universitas 

Semarang. JURAKSI bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian akuntansi untuk 

akademisi dan komunitas profesional, praktisi, mahasiswa dan pihak lain yang 

berkepentingan melalui publikasi. JURAKSI menerbitkan artikel tentang penelitian akuntansi 

dari berbagai topik yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada: Sistem Pendidikan Akuntansi, 

Akuntansi dan Informasi, Audit, Masalah Perilaku Akuntansi, Pasar Modal, Corporate 

Governance, Manajemen Laba, Akuntansi Keuangan dan Pelaporan, Akuntansi Internasional, 

Akuntansi Manajemen, Akuntansi Sosial dan Lingkungan, Akuntansi Perbankan, dan 

Keuangan Islam. 

JURAKSI menerima makalah penelitian akuntansi ditulis dalam bahasa Indonesia. Penulis 

harus menyatakan bahwa artikel yang masuk ke dewan editor JURAKSI tidak dikirim ke dan 

diterbitkan dalam jurnal lain. Untuk penelitian menggunakan survei dan pendekatan 

eksperimental, penulis harus melampirkan instrumen penelitian yang digunakan seperti 

formulir kuesioner, daftar wawancara dan / atau kasus. Selain itu, penulis harus memberikan 

data penelitian dan informasi tentang cara memperoleh data. JURAKSI 

mengimplementasikan proses kajian untuk menilai kualitas dari makalah, yang meliputi 

metode penelitian dan kontribusi untuk dunia nyata praktik, pendidikan dan literatur 

akuntansi. Peneliti yang menghendaki artikelnya diterbitkan di JURAKSI dapat 

mengirimkannya ke alamat berikut: 

Dewan Editorial JURAKSI 

Jurusan Akuntansi Universitas Semarang 

Kampus USM, Gedung N 

Jl. Soekarno Hatta, Semarang 50196 

Telepon 024 70372958, 024 6702757 pswt 115 Faks 024 6702272 

Website: juraksi.usm.ac.id 

E-mail: akuntansi@usm.ac.id 

 

Pedoman Penulisan Naskah 

Artikel yang dikirimkan ke JURAKSI harus mengikuti pedoman dinyatakan di bawah ini: 

1. Artikel tersebut secara sistematis harus mencakup: 

Abstrak (dalam Bahasa Indonesia) dan Abstract (dalam Bahasa Inggris) 

Untuk memasukkan masalah penelitian, tujuan, metode, temuan dan kontribusi. Masing-

masing abstrak harus terdiri antara150-400 kata. Abstrak diikuti dengan sedikitnya empat 

kata kunci untuk daftar abjad lebih mudah. 

Pendahuluan 

Meliputi motivasi penelitian, latar belakang, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. 

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis (jika ada)  

Untuk menjelaskan kerangka teoritis yang digunakan sebagai dasar logis untuk 
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mengembangkan hipotesis atau proposisi penelitian dan model penelitian. 

Metode Penelitian  

Untuk menggambarkan pemilihan data dan pendekatan pengumpulan, pengukuran dan 

definisi operasional variabel dan metode analisis data. 

Hasil  

Untuk menyediakan temuan penelitian. 

Kesimpulan, Implikasi dan Batasan  

Untuk menyediakan ringkasan temuan penelitian, implikasi dan saran untuk penelitian 

masa depan. 

Referensi  

Hanya referensi yang dikutip di artikel yang dapat dinyatakan dalam bagian ini dan semua 

referensi yang dikutip harus dinyatakan di sini. 

Lampiran  

Terdiri dari tabel, gambar dan instrumen penelitian. 

2. Artikel harus diketik dua spasi. Kutipan langsung lebih dari tiga baris harus diketik satu 

spasi dengan gaya indent. 

3. Artikel ini harus terdiri dari paling banyak 7.000 kata dengan bentuk huruf Times New 

Roman (ukuran 11-12) atau sekitar 15-20 halaman (kertas A4). 

4. Batas atas, bawah, kiri dan kanan harus di set ke satu inci. 

5. Halaman sampul harus menyatakan judul dan afiliasi penulis. 

6. Semua halaman termasuk tabel, lampiran dan referensi harus diberi label dengan nomor 

halaman. 

7. Tabel / gambar harus ditempatkan secara terpisah dari badan naskah. 

8. Setiap tabel dan gambar harus diberi nomor, judul dan dikutip (jika ada). 

9. Sitasi dalam badan naskah dan referensi di bagian akhir artikel menggunakan metode 

APA (American Psychological Association). 
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PERBEDAAN PERSEPSI KARAKTERISTIK 

AKTIVITAS BISNIS SYARIAH, TUJUAN AKUNTANSI SYARIAH, 

KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH DAN 

PENGGUNA INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH PADA 

MAHASISWA AKUNTANSI 

Effin Sevvila 

Ardiani Ika Sulistyawati 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah akuntansi syariah tentang karakteristik 

akuntansi bisnis syariah, tujuan akuntansi syariah, karakteristik akuntansi syariah dan 

pengguna informasi akuntansi syariah. Objek penelitian ini adalah mahasiswa 

akuntansi di perguruan tinggi di Semarang dengan akreditasi A dan B. Penelitian ini 

merupakan penelitian empiris dengan teknik convenience sampling di dalam 

pengumpulan data. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 400 di 

Undip, Unika, Unisula, Udinus, Unisbank, Unnes, USM, BPD. Seratus sembilan puluh 

tujuh responden yang terdiri dari 100 orang mahasiswa yang telah menempuh mata 

kuliah akuntansi syariah dan 97 orang mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah 

akuntansi syariah telah memberikan jawaban. Analisis data dilakukan dengan 

independent sample T- test dengan program SPSS versi 16.0. Hasil pengujian 

hipotesis menunjukan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara 

mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah akuntansi syariah dengan mahasiswa 

yang belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah terhadap karakteristik aktivitas 

bisnis syariah, tujuan akuntansi syariah, karakteristik akuntansi syariah dan pengguna 

informasi akuntansi syariah. 

Kata kunci: persepsi mahasiswa akuntansi, karakteristik bisnis syariah, tujuan 

akuntansi syariah, karakteristik akuntansi syariah, users akuntansi 

syariah. 

 

Abstract: This study aims to analyze the different between accounting students who 

have been taking syar’iah accounting and who have not taken the subject perceptions 

about objective, characteristics and users of syari’ah accounting. The object study 

was accounting students in Semarang with the accreditation A&B. This study was 

empirical in nature and use convenience sampling method in data collection. Data 

was obtained by distributing 400 question naires in Undip, Unika, Unisula, Unnes, 

Unisbank, Udinus, USM, BPD. One hundreed ninety seven respondents that consist of 

100 accounting students who have been taking syari’ah accounting and 97 accounting 

students who have not taken the subject give their responses. Data was analyzed by 

Independent sample T-test by SPSS version 16 software package. The result of the 

hypotesis testing on the objective, characteristics and users of syari’ah accounting 

shows that there is significant difference in the perception between accounting 

students who have been taking syari’ah accounting with accounting students who have 

not taken the subject. 

Keywords: Accounting students perception, objective syari’ah accounting, 

characteristics  syari’ah accounting, users syari’ah accounting. 



Effin Sevvila & Ardiani Ika Sulistyawati 

2 

PENDAHULUAN 

Sistem ekonomi Islam semakin mendapat tempat di percaturan bisnis dunia baik itu lembaga 

keuangan bank, asuransi, reksadana dan sebagainya. Praktek ekonomi Islam bukan lagi 

ditataran normatif, tetapi sudah berada di tataran praktis. Tentu saja berbagai perangkat yang 

dibutuhkan oleh suatu lembaga bisnis sebagaimana yang terdapat dalam sistem ekonomi 

kapitalis perlu dipersiapkan, seperti akuntansi (Sri Mulyani, 2010). 

Hameed (2002) dalam Sri Mulyani (2010) mendefinisikan akuntansi Islam sebagai proses 

akuntansi yang menyediakan informasi yang tidak hanya terbatas pada data keuangan kepada 

stakeholders sebuah entitas untuk menjamin bahwa institusi tersebut beroperasi secara 

berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah dan membawanya kepada tujuan socio economic. 

Ia sebagai agama, sistem nilai, ilmu, tata cara dan sistem kehidupan (way of life) (Harahap, 

2001). Al Attas (1999) dalam Sri Mulyani (2010) memberikan pengertian Islam sebagai “din” 

yang berbeda bukan saja suatu konsep, tetapi sesuatu yang harus dijabarkan ke dalam realitas 

kehidupan secara mendalam dan kental dalam pengalaman hidup manusia. Abdallah (1998) 

dalam Hammed (2002) menyatakan bahwa ada empat nilai Islam yang membedakannya 

dengan pandangan atau ideologi lain yaitu tauhid, khalifah, akuntabilitas dan keadilan. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Hameed (2002a&2002b) dalam Sri Mulyani 

(2010) memberikan landasan bahwa perbedaan pandangan dan nilai akan memberikan tujuan 

dan karakteristik yang berbeda pada Akuntansi. Islam memberikan pandangan yang jelas dan 

kaya akan nilai-nilai yang berimplikasi pada tujuan dan karaktersitik Akuntansi Islam, yang 

diharapkan lebih baik untuk institusi Islam dalam mencapai tjuan mereka. Meskipun dalam 

penelitian yang dilakukan Sulaiman dalam Yaya dan Hameed (2004) terhadap akuntan di 

Malaysia menemukan bahwa antara orang muslim dan non muslim tidak berbeda dalam 

persepsinya terhadap cara akuntansinya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Asnita dan Bandi 

(2007), namun dalam penelitian ini responden yang digunakan hanya mahasiswa akuntansi 

saja. Alasan mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan kembali adalah untuk 

mengadakan sebuah kajian yang lebih meluas tentang akuntansi syariah, dilihat dari segi 

aktivitas bisnis syariah, tujuan akuntansi syariah, karakteristik akuntansi syariah, dan 

pengguna informasi dalam akuntansi syariah karena masih banyaknya persepsi bahwa 

Akuntansi Syariah sama dengan Akuntansi konvensional. Juga pentingnya syariah untuk 

diamalkan oleh semua umat Islam. 

Alasan mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan kembali adalah semakin 

berkembangnya syariah dimasyarakat, seperti munculnya bank syariah, asuransi syariah dan 

untuk mengadakan sebuah kajian yang lebih meluas tentang akuntansi syariah, dilihat dari 

segi aktivitas bisnis syariah, tujuan akuntansi syariah, karakteristik akuntansi syariah, dan 

pengguna informasi dalam akuntansi syariah karena masih banyaknya persepsi bahwa 

Akuntansi Syariah sama dengan Akuntansi konvensional. Juga pentingnya syariah untuk 

diamalkan oleh semua umat Islam. 
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KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Persepsi 

Martin dalam Novius dan Arifin (1998) dalam Sri Mulyani (2010) mendefinisikan persepsi 

sebagai suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam 

memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditujukan oleh indra. Persepsi adalah 

suatu proses yang individunya mengorganisasikan dan menafsirkan kesan pesan indera 

mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka (Robbins, 2001 dalam Sri Mulyani, 

2010) . lebih lanjut Robbins (2001) dalam Sri Mulyani (2010) menyatakan bahwa individu 

yang memndang sesuatu yang sama tetapi mempersepsikannya secara berbeda. Perbedaan 

persepsi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk dan kadang memutar balik 

persepsi adalah pelaku persepsi ( perceiver), obyek atau target yang dipersepsikan dan situasi 

di mana persepsi itu dilakukan. Argumen Matlin (1998) dalam Sri Mulyani (2010),  persepsi 

menurut Davidoff (1981) dalam Sri Mulyani (2010) dikatakan sebagai satu kerja yang rumit 

dan aktif. Persepsi dikatakan rumit dan aktif dengan alasan walaupun persepsi merupakan 

pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh 

kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa, dengan demikian persepsi bukanlah cerminan tepat 

dari realita. Beberapa definisi tentang persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi sikap 

personal atau individu tentang obyek atau peristiwa sangat tergantung pada suatu kerangka 

ruang dan waktu yang berbeda. perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor 

dari dalam diri seseorang (aspek kognitif) dan faktor dunia luar (aspek stimulus visiual). 

Akuntansi Syariah 

Menurut Harahap (2008) Akuntansi Islam adalah akuntansi yang membawa kita dan semua 

yang memakainya menuju keridhaan illahi dan akhirnya membawa kita dalam keselamatan 

dunia dan akhirat atau memasuki sorga Jannatun Naim sebagai dambaan semua orang yang 

beragama. Sedangkan menurut Adnan (2005) dalam Sri Mulyani (2010) Akuntansi syariah 

harus berbeda dengan Akuntansi konvensional, diantaranya adalah karena faktor tujuan. 

Siapapun yang bertransaksi dengan cara syariah, harus dapat diasumsikan bahwa tujuannya 

adalah dalam rangka memenuhi perintah yang Maha Kuasa, dan sekaligus mencari 

ridha_Nya. Akuntansi syariah adalah sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT. Oleh karena itu tujuan, 

karakteristik dan pengguna informasi syariah juga perlu diselaraskan. Ditambahkan Hrahap 

(2008) dalam Sri Mulyani (2010) bahwa Akuntansi syariah dirumuskan sebagai sistem 

informasi yang membantu manusia melaksanakan amanahnya dalam menyampaikan laporan 

yang benar tentang suatu lembaga dan ikut berpartisipasi menegakkan syariah dalam suatu 

organisasi yang dilaporkannya. Muhamad (2002) dalam Sri Mulyani (2010) memberikan lima 

prinsip bisnis Islam yang membedakannya dengan bisnis non Islam yaitu: 

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi  

2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan 

keuntungan yang halal 

3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya 

4. Larangan menjalankan monopoli 
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5. Bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan 

yang tidak dilarang oleh Islam. 

Tujuan akuntansi syariah adalah untuk memenuhi kewajiban kepada Allah, lingkungan sosial, 

individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pemerintah sebagai bagian dari ibadah 

serta membantu tercapainya keadilan sosial (Harahap 2008). Yaya dan Hameed (2004) dalam 

penelitiannya mengusulkan sejumlah tujuan alternatif akuntansi Islam, yaitu 1) decision 

usefulness, 2) stewardship, 3) Islamic accountability, dan 4) Accountability through zakat. 

Jaka (2009) dalam Sri Mulyani (2010) merumuskan tiga tujuan laporan keuangan dalam 

konsep Islam yaitu 1) laporan keuangan mampu memberikan informasi mengenai 

keberlanjutan usaha entitas bisnis, 2) laporan keuangan mampu memberikan informasi 

mengenai kontribusi entitas bisnis kepada masyarakat, dan 3) laporan keuangan mampu 

memberikan informasi mengenai pengelolaan entitas bisnis yang menganut nilai-nilai 

keIslaman. Triyuwono (2000) dan Muhamad (2002a, 2002b) dalam Sri Mulyani (2010) 

mendukung bahwa organisasi muslim seharusnya zakat oriented selain profit oriented. Hal ini 

berarti bahwa net profit tidak digunakan sebagai dasar pengukur kinerja perusahaan. 

Karakteristik akuntansi syariah meliputi 1) pengukuran (measurement) yaitu keutamaan untuk 

zakat purpose, menentukan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dari laba dan 

pendistribusiannya. 2) pengungkapan (disclosure) yaitu keutamaan untuk memenuhi tanggung 

jawab dan kewajiban sesuai dengan syariah (Harahap, 2008). Jaka (2009) dalam Sri Mulyani 

(2010) membagi karakteristik kualitas informasi akuntansi Islam menjadi karaktersitik 

kualitas utama dan karakteristik kualitas pendukung. Karakterstik kualitatif informasi yang 

utama adalah 1) informasi bermanfaat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan 

(Amar Ma’ruf dan Nahi munkar), 2) informasi jauh dari tindakan kedustaaan (tidak dusta – 

jujur – dapat diandalkan), 3) informasi tidak memihak- netral, dan 4) informasi mendukung 

ketaatan aturan syariah agama. Untuk karakteristik kualitatif pendukung meliputi: 1) 

kelengkapan dan materialitas, dan 2) pembandingan. Muhammad (2002b) dalam Sri Mulyani 

(2010) berpendapat bahwa realitas metafora akuntansi syariah adalah akuntansi zakat. Yaya 

dan Hammed (2004) memandang bahwa zakat sebagai bagian penting dalam  penentuan alat 

pengukuran karena zakat berhubungan dengan pengukuran aset yang mengatur hisab dan 

haul. Standar akuntansi zakat menggunaka penilaian current exchange value (nilai tukar 

sekarang) atau harga pasar. Dijelaskan lagi oleh Yaya dan Hammed (2004) bahwa pertama, 

zakat adalah konsep dalam Islam yang secara khusus berkaitan dengan pengukuran aset. Dan 

yang kedua, bahwa zakat telah diputuskan pada ayat-ayat langsung sebagai salah satu dari 

lima pilar Islam. Ketiga, pengembangan akuntansi pada awal muslim pemerintah itu erat 

sekali kaitannya dengan praktek zakat. 

Akuntansi merupakan media informasi yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan 

oleh pelaku ekonomi sehingga tidak aneh bila akuntansi dikatakan sebagai bahasa bisnis. 

Pengambilan keputusan bukanlah manfaat akhir yang diberikan oleh akuntansi. Manfaaat 

lainnya adalah adalah adanya perubahan sikap pelaku bisnis yang disebabkan berubahnya 

penerapan akuntansi (Muhammad Ishak, 1999 dalam Sri Mulyani, 2010). Hammed (2002) 

dalam Sri Mulyani (2010) mendefinisikan pengguna informasi akuntansi syariah adalah 

pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media informasi, yaitu semua yang 
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berkaitan dengan perusaahaan termasuk masyarakat luas (stakeholder) dan tidak hanya 

berfokus pada pemegang saham dan kreditur. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhamad (2002a: 100 dalam Asnita dan Bandi, 2007) memberikan lima prinsip bisnis Islam 

yang membedakannya dengan bisnis non Islam yaitu a)  larangan menerapkan bunga pada 

semua bentuk dan jenis transaksi, b) menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan 

berdasarkan pada kewaan dan keuntungan yang halal, c) mengeluarkan zakat dari hasil 

kegiatannya, d) larangan menjalankan monopoli, e) dan bekerja sama dalam membangun 

masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Fauroni 

(2002) dalam Asnita dan Bandi (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bisnis Islam 

seharusnya mendorong pencapaian kesuksesan di akhirat, selain pencapaian kesuksesan di 

dunia, sesuai firman Allah SWT. Hammed dalam penelitiannya (2002a, 2002b dalam Sri 

Mulyani, 2010) yang bersifat deskriptif dan evaluasi kritis dengan menggunakan data berupa 

statement teori  yang dinyatakan para ahli ekonomi Islam, menarik beberapa kesimpulan, 

antara lain bahwa adanya perbedaan pandangan dan nilai antara Islam dan kapitalis maupun 

dengan ideologi lain menyebabkan sistem ekonomi dan bisnis antara keduanya juga akan 

berbeda. 

H1: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah 

menempuh mata kuliah akuntansi syariah dengan mahasiswa akuntansi yang 

belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah terhadap karakteristik 

aktivitas bisnis syariah. 

Adnan dan Gaffikin dalam Yaya dan Hammed (2004) dengan menggunakan pendekatan 

deduktif meyakini bahwa tujuan utama informasi akuntansi Islam adalah untuik 

Persepsi tentang 

a. Karakteristik Aktivitas Bisnis Syariah 

b. Tujuan Akuntansi Syariah 

c. Karakteristik Akuntansi Syariah 

d. Pengguna Akuntansi Syariah 

Mahasiswa Akuntansi Yang 

Sudah Menempuh Mata Kuliah 

Akuntansi Syariah 

Mahasiswa Akuntansi Yang 

Belum Menempuh Mata 

Kuliah Akuntansi Syariah 

BEDA / TIDAK 



Effin Sevvila & Ardiani Ika Sulistyawati 

6 

melaksanakan kewajiban kepada riil owners , yairu Allah swt. Menurut Triyuwono (2001) 

tujuan akuntansi syariah adalah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam yaitu pemerataan 

kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraaan seharusnya didistribusikan kepada seluruh 

masyarakat dan tidak hanya diperuntukan hanya pada seseorang atau segolongan orang saja. 

Oleh karena itu Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem 

zakat, infak, sodaqoh, dan sistem tanpa bunga. Yaya dan Hammed (2004) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa tujuan akuntansi Islam berbeda dari tujuan akuntansi 

konvensional. Empat alternatif tujuan utama akuntansi Islam, yaitu: a) decison usefulness, b) 

stewardship, c) Islamic accountability, dan d) Accountability through zakat. Disisi lain, 

pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI, 2003 dalam Asnita dan Bandi, 

2007) menetapkan tujuah pelaporan keuangan bank Islam yaitu: untuk pengambilan 

keputusan investasi dan pembiayaan, menilai prospek arus kas, memberikan informasi atas 

sumber daya ekonomi dan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, membantu pihak terkait 

di dalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya, membantu mengevaluasi pemenuhan 

bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, memeberikan informasi 

menegenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk penegelolaan dan penyaluran zakat. 

Susanto dalam Asnita dan Bandi (2007) menyebutkan bahwa zakat sebagai aktivitas 

ekonimis-religius mengandung lima unsur penting: 1) kepercayaan keagamma, 2) pemerataan 

dan keadilan, 3) kematangan dan produktif, 4) kebebasan dan nalar, 5) etik dan kewajaran. 

H2: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah 

menempuh mata kuliah akuntansi syariah dengan mahasiswa akuntansi yang 

belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah terhadap tujuan akuntansi 

syariah. 

Karakteristik akuntansi Islam yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) pengukuran 

keuangan, 2) disclosure dan penyajian (presentation). Muhamad (2002b dalam Asnita dan 

Bandi, 2007) berpendapat bahwa realitas metafora akuntansi syariah adalah akuntansi zakat. 

Yaya dan Hammed (2004) memandang bahwa zakat sebagai bagian penting dalam penentuan  

alat pengukuran karena zakat berhubungan dengan pengukuran aset yang mengatur nisab dan 

haul. Standar akuntansi zakat meggunakan penilaian current value (nilai tukar sekarang) atau 

harga pasar. Hanifa dan Hudaib dalam Yaya dan Hammed (2004) berpendapat bahwa tujuan 

pentingnya disclosure dan penyajian laporan keuangan adalah untuk memenuhi kewajiban 

sesuai syariat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan diharapkan 

mengungkapkan: 1) transaksi terlarang (haram) yang dilakukan, 2) kewajiban zakat yang 

seharusnya dibayarkan, dan 3) tanggung jawab sosial. Ini berarti laporan keuangna dalam 

masyarakat Islam lebih detail dibanding masyarakat barat. Abdurrahim (2002) dalam Asnita 

dan Bandi (2007) menyebutkan dua kriteria penting disclosure dalam akuntansi Islam, yaitu 

suatu bentuk akuntabilitas sosial dan aturan full disclosure. Kedua kriteria tersebut 

mendorong perlunya modifikasi laporan keuangan konvensional. 

H3: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah 

menempuh mata kuliah akuntansi syariah dengan mahasiswa akuntansi yang 

belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah terhadap karakteristik 

akuntansi syariah. 
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Pada akuntansi konvensional, stakeholder dan potensial stakeholder dianggap sebagai users 

utama. Pandangan kapitalis beranggapan bahwa penyedia modal merupakan pusat penghasil 

kemakmuran. Sedangkan Islam memiliki pandangan dan nilai yang berbeda dengan kapitalis, 

sehingga dimungkinkan ada perbedaaan user antara akuntansi Islam dan akuntansi 

konvensional. Yaya dan Hameed (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa akuntan 

pendidik percaya bahwa kepentingan user informasi akuntansi berbeda antara akuntansi 

Islama dan akuntansi konvensional. Pada akuntansi Islam, stakeholder bukanlah user 

terpenting informasi akuntansi Islam. Hammed (2002) dalam Sri Mulyani (2010) 

mendefinisikan pengguna informasi akuntansi syariah adalah pihak-pihak yang menggunakan 

laporan keuangan sebagai media informasi, yaitu semua yang berkaitan dengan perusaahaan 

termasuk masyarakat luas (stakeholder) dan tidak hanya berfokus pada pemegang saham dan 

kreditur. Laporan keuangan dalam akuntansi syariah akan ditunjukan ke arah mana, sehingga 

isi dan informasinya dapat disajikan sesuai dengan pihak-pihak yang menggunakannya. 

Dalam teori akuntansi kapitalis dikenal bebrapa konsep teori maka dalam akuntansi syariah 

ini konsepnya adalah menggunakan konsep enterprise theory dengan memasukan tuhan 

sebagai salah satu stakeholdernya (Harahap 2008). 

H4: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah 

menempuh mata kuliah akuntansi syariah dengan mahasiswa akuntansi yang 

belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah. 

METODE PENELITIAN 

Obyek dalam penelitian ini adalah program studi akuntansi yang mempunyai akreditasi A dan 

B yang kurikulumnya terdapat mata kuliah akuntansi syariah di perguruan tinggi di Semarang. 

Mahasiswa akuntansi diwilayah semarang yang dijadikan tampat penelitian yaitu: 

1. Mahasiswa diperguruan tinggi dengan program studi akuntansi dengan akreditasi A yaitu 

UNDIP, UNISULA, UNIKA 

2. Mahasiswa diperguruan tinggi dengan program studi akuntansi dengan akreditasi B yaitu 

USM, UDINUS, UNISBANK, UNNES, BPD JATENG 

Data yang digunakan adalah data primer, berupa jawaban responden terhadap serangkaian 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pengiriman kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti 

agar tingkat pengembalian (respon rate) kuesioner bisa lebih tinggi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan dari 400 kuesioner yang didistribusikan 

hanya 197 yang dapat diolah sedangkan 61 kuesioner tidak kembali dan tidak lengkap dengan 

hasil respon rate sebesar 76,28% 

Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi product moment. Nilai 

uji validitas dengan korelasi diolah dengan bantuan SPSS.  Dari 4 variabel dalam penelitian 

ini didapatkan bahwa nilai r tabel  0,197 dengan hasil valid. 
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Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan masing-masing variabel menunjukkan nilai Alpha yang 

berada di atas nilai 0,6. 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel  Alpha Batasan Keterangan 

Karakteristik Aktivitas Bisnis Syariah 0,924 0,6 Reliabel 

Tujuan Akuntansi Syariah 0,877 0,6 Reliabel 

Karakteristik Akuntansi Syariah 0,877 0,6 Reliabel 

Pengguna Informasi Akuntansi Syariah 0,828 0,6 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Dengan demikian, masing-masing konsep variabel tersebut adalah reliabel sehingga layak 

digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik. 

1. Karakteristik Aktivitas Bisnis Syariah 

Hipotesis pertama (H1) adalah persepsi mahasiswa akuntansi yang sudah dan yang belum 

menempuh mata kuliah akuntansi syariah terhadap karakteristik akuntansi bisnis syariah. . 

Hasil uji hipotesis ini memberikan bukti yang tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Asnita dan Bandi (2007) yang mendapat hasil penelitian bahwa tidak 

terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah 

ekonomi Islam dengan yang belum menempuh mata kuliah ekonomi Islam mengenai 

karakteristik akutansi bisnis syariah. 

Uji beda Skor Persepsi mengenai Karakteristik Aktivitas Bisnis Syariah 

  
T Df Sig. (2-tailed) 

  

Karakteristik Aktivitas Bisnis Syariah Equal variances assumed 2.797 195 .006 

Equal variances not assumed 2.794 192.723 .006 

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

 

Pengujian perbedaan mengenai karakteristik aktivitas bisnis syariah pada kelompok 

mahasiswa menunjukkan nilai t sebesar 2,797 dengan signifikansi sebesar 0,006 < 0,06. 

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan persepsi mengenai karakteristik 

aktivitas bisnis syariah pada mahasiswa yang belum mendapatkan kuliah Akuntansi Syariah 

dibanding dengan mahasiswa yang sudah mendapatkan materi kuliah Akuntansi Syariah. 

Dengan demikian Hipotesis 1 diterima, penerimaan terhadap hipotesis yang pertama 

menunjukan bahwa mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah akuntansi syariah percaya 

bahwa akuntansi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan secara syariah harus menaati aturan 

dalam hukum syariah dan dapat membawanya kepada tujuan socio economic, dibandingkan 

dengan mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah menganggap bahwa 

akuntansi syariah sama dengan akuntansi konvensional. 
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2. Tujuan Akuntansi Syariah 

Hipotesis kedua (H2) adalah Persepsi mahasiswa akuntansi yang sudah dan yang belum 

menempuh mata kuliah akuntansi syariah terhadap tujuan akuntansi syariah. Hasil pengujian 

hipotesis kedua (H2) diatas memberikan bukti empiris yang mendukung hasil penelitian Sri 

Mulyani (2010) yang mendapat hasil penelitian bahwa  terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah ekonomi Islam dengan yang belum 

menempuh mata kuliah ekonomi Islam mengenai tujuan akutansi syariah. Hasil uji hipotesis 

ini memberikan bukti yang tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang  dilakukan 

oleh Asnita dan Bandi (2007) yang mendapat hasil penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah ekonomi Islam 

dengan yang belum menempuh mata kuliah ekonomi Islam mengenai tujuan akuntansi 

syariah. 

Skor Persepsi mengenai Tujuan Akuntansi Syariah  

Group Statistics 

 

Kelompok N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Tujuan Akuntansi 

Syariah 

Mahasiswa sudah mendapatkan kuliah 

Akuntansi Syariah 
100 15.0000 3.14305 .31431 

Mahasiswa belum mendapatkan kuliah 

Akuntansi Syariah 
97 13.9381 3.22366 .32731 

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

 

Pengujian perbedaan mengenai karakteristik aktivitas bisnis syariah pada kelompok 

mahasiswa menunjukkan nilai Z sebesar -2,754 dengan signifikansi sebesar 0,006 < 0,06. 

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan persepsi mengenai tujuan akuntansi 

syariah pada mahasiswa yang belum mendapatkan kuliah Akuntansi Syariah dibanding 

dengan mahasiswa yang sudah mendapatkan materi kuliah Akuntansi Syariah. Dengan 

demikian Hipotesis 2 diterima, mahasiswa akuntansi yang telah menempuh mata kuliah 

akuntansi syariah lebih memahami bahwa tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan 

informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi perilaku ideal, tidak 

hanya berfokus pada pemilik modal sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari akuntansi 

konvensional dengan decision usefulness, akan tetapi berfokus pada tujuan Islam dengan 

kerangka ketauhidan, terciptanya keadilan masyarakat dan terjaganya keharmonisan 

ekosistem lingkungan sedangkan mahasiswa Akuntansi yang belum menempuh mata kuliah 

akuntansi syariah menyimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi syariah sama dengan akuntansi 

konvensional yaitu mencari laba guna mengembangkan usahanya. 

3. Karakteristik Akuntansi Syariah 

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diatas memberikan bukti empiris yang mendukung hasil 

penelitian Sri Mulyani (2010) yang mendapat hasil penelitian bahwa  terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah ekonomi Islam 

dengan yang belum menempuh mata kuliah ekonomi Islam mengenai karakteristik akutansi 
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syariah. Hasil uji hipotesis ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang  dilakukan 

oleh Asnita dan Bandi (2007) yang mendapat hasil penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah ekonomi Islam 

dengan yang belum menempuh mata kuliah ekonomi Islam mengenai karakteristik akuntansi 

syariah. Namun, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yaya dan hammed 

(2003). 

Uji beda Skor Persepsi mengenai Karakteristik Akuntansi Syariah 

  

t Df Sig. (2-tailed)   

Karakteristik Aktivitas Bisnis Syariah Equal variances assumed 2.451 195 .015 

Equal variances not assumed 2.451 194.849 .015 

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

 

Pengujian perbedaan mengenai karakteristik aktivitas  syariah pada kelompok mahasiswa 

menunjukkan nilai t sebesar 2,451 dengan signifikansi sebesar 0,015 < 0,06. Dengan 

demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan persepsi mengenai karakteristik akuntansi 

syariah pada mahasiswa yang belum mendapatkan kuliah Akuntansi Syariah Dengan 

demikian Hipotesis 3 diterima,  mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah 

akuntansi syariah percaya bahwa akuntansi Islam menyediakan informasi sosial dan agama, 

dibandingkan mahasiswa akuntansi yang belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah 

menyimpulkan karakteristik akuntansi syariah hanya memandang akuntansi dari segi Islam 

saja sehingga tidak bisa digunakan dalam penerapan ekonomi di masyarakat. 

4. Pengguna Informasi Akuntansi Syariah 

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) di atas memberikan bukti empiris yang mendukung 

hasil penelitian Sri mulyani (2010) yang mendapat hasil penelitian bahwa  terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah ekonomi Islam 

dengan yang belum menempuh mata kuliah ekonomi Islam mengenai pengguna informasi 

akutansi syariah. Hasil uji hipotesis ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Asnita dan Bandi (2007) yang mendapatkan hasil antara mahasiswa yang telah 

menempuh mata kuliah ekonomi Islam dan mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah 

ekonomi Islam mempersepsikan bahwa shareholder tidak lebih penting dibandingkan 

pengguna informasi lain dalam akuntansi Islam atau dengan kata lain, pengguna informasi 

akuntansi lain sedikit dibawah kepentingan shareholder. 
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Uji beda Skor Persepsi mengenai Pengguna Informasi Akuntansi Syariah 

  

T Df Sig. (2-tailed)   

Karakteristik Aktivitas Bisnis Syariah Equal variances assumed 4.901 195 .000 

Equal variances not assumed 4.888 187.248 .000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

 

Pengujian perbedaan mengenai penggguna informasi akuntansi syariah pada kelompok 

mahasiswa menunjukkan nilai t sebesar 4,901 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,06. 

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan persepsi mengenai pengguna 

informasi akuntansi syariah pada mahasiswa yang belum mendapatkan kuliah Akuntansi 

Syariah dibanding dengan mahasiswa yang sudah mendapatkan materi kuliah Akuntansi 

Syariah. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima, mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil 

mata kuliah akuntansi syariah mempersepsikan bahwa shareholder bukan pengguna yang 

paling penting diantara stakeholder sebagai pengguna lain terhadap informasi akuntansi 

syariah sedangkan mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah 

menyimpulkan bahwa akuntansi Islam hanya menyediakan informasi yang berhubungan 

dengan agama dan tidak memandang akuntansi secara luas. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi yang berbeda dari 

kelompok mahasiswa yang telah mendapatkan materi kuliah Akuntansi Syariah mengenai 

karakteristik aktivitas bisnis, tujuan akuntansi, karakteristik akuntansi dan pengguna informasi 

akuntansi syariah dibanding persepsi mahasiswa yang belum mendapatkan kuliah Akuntansi 

Syariah, dimana persepsi mahasiswa yang sudah mendapatkan kuliah Akuntansi Syariah 

memiliki persepsi yang lebih baik. 

Berdasarkan atas kesimpulan di atas maka saran yang disampaikan dalam penelitian ini 

adalah hendaknya pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang akuntansi syariah, baik yang 

berada di bidang pendidikan maupun praktisi (perusahaan) mulai mempertimbangkan 

pemberian informasi mengenai syariah seluas-luasnya. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang memungkinkan dapat menimbulkan 

gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah :  

a. Penelitian ini hanya membedakan persepsi mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi 

tidak membedakan persepsi kelompok responden lain seperti akuntan pendidik. Sehingga 

hasil penelitian ini tidak konsisiten dengan hasil penelitian terdahulu. 

b. Responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

akuntansi dari program studi S1 akuntansi di Semarang dengan akreditasi A dan B 

sehingga belum dapat mewakili persepsi mahasiswa dari pergruan tinggi lain. 

c. Pembagian kuesioner dilakukan pada saat semester pendek sehingga jumlah mahasiswa 

lebih sedikit daripada saat perkuliahan seperti biasa. 
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Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ketika melakukan penelitian ditambah lagi jumlah 

responden dengan melihat akreditasi masing-masing perguruan tinggi atau segi lain yang 

menunjang penelitian. Penelitian selanjutnya agar mengembangkan instrumen penelitian 

sesuai dengan konsep akuntansi syariah. Diharapkan juga pada saat pembagian kuesioner 

tidak pada saat semester pendek karena jumlah mahasiswa akan lebih sedikit dibandingkan 

pada saat pekuliahan seperti biasa. Penelitian mendatang dilakukan pada seluruh perguruan 

tinggi di Kota Semarang. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 

PEMAHAMAN IFRS 

(Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Perguruan Tinggi di Kota 

Semarang yang Terakreditasi A) 

Diana Nugraheni 

Ardiani Ika Sulistyawati
 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

 

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 meminimilasir biaya dalam membuat 

laporan keuangan, maka diperlukan suatu standar yang berlaku internasional yaitu 

IFRS. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual, ketersediaan sarana pendidikan, perilaku belajar, kepercayaan 

diri, minat, dan IFRS.Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi S1 

akuntansi  pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi A di Kota Semarang. Jumlah 

kuesioner yang didistribusikan sebanyak 200 dan yang dapat digunakan atau diolah 

hanya 156 kuesioner. Data analisa diolah menggunakan metode Partial Least Square 

(PLS) dengan program SMART PLS. Hasil penelitian menunjukkan hanya ada satu 

variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat yaitu kecerdasan 

emosional. Sedangkan seperti kecerdasan intelektual, ketersediaan sarana pendidikan, 

perilaku belajar, dan kepercayaan diri memiliki pengaruh signifikan terhadap minat. 

Mengenai IFRS hasil penelitian menunjukkan hanya ada satu variabel yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pemahaman IFRS yaitu kecerdasan intelektual.Dan 

untuk minat hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

pemahaman IFRS.  

Kata Kunci: Kecerdasan emosional, Kecerdasan Intelektual, Ketersediaan 

Sarana Pendidikan, Minat dan Pemahaman IFRS 

 

Abstract: Along with the globalization of capital markets continue to grow, hundreds 

of companies began listing its shares on foreign stock exchanges. Companies listing 

on foreign stock exchanges must prepare financial statements in accordance with the 

country accounting standards. So that to cause the company must prepare multiple 

financial statements. The preparation of double financial reports leads to a 

considerable expense. To minimize a financial reports costs, it would require an 

nternational standards causing the company should develop IFRS. The purpose of this 

research is to effect of emotional intelligence intelligence quotient , availability of 

education, learning behavior, confidence, understanding of IFRS. This sample in this 

research are S1 accounting students program at an accredited A in the city of 

Semarang. Total the questionnaire distributed counted 200 and able to used 156. Data 

analysis is processed using the method of Partial Least Square (PLS) with SMARTPLS 

Program. The results showed that there is only one variable has no significant effect 

on the interest of emotional intelligence. While such intelligence, the availability of 

educational advice, learning behavior, and self-confidence has a significant influence 
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on interest. Regarding IFRS results showed that there is only one variable has a 

significant influence on the intellectual understanding of IFRS. And to interest themselves 

the results showed a significant effect on the understanding of IFRS. 

Keywords: Emotional intelligence, intelligence quotient, availability of Education, 

learning behavior, confidence, understanding of IFRS 

PENDAHULUAN 

Sejak beberapa tahun yang lalu internasionalisasi pasar modal dunia sudah mulai terjadi. Ini 

disebabkan oleh adanya kompetisi global yang mengakibatkan transaksi bisnis semakin tidak 

terbatas. Hal tersebut dipermudah dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat 

pesat. Setiap orang dapat berinvestasi dan mengakses berbagai macam informasi di negara 

manapun tanpa mengenal jarak dan tanpa membutuhkan biaya yang besar. 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. Satu set 

laporan keuangan sesuai dengan dengan standar pelaporan keuangan domestik dan satu set 

laporan keuangan konsolidasi yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang lain yang 

sesuai dengan standar akuntansi dimana saham tersebut didaftarkan. Penyusunan laporan 

keuangan ganda tersebut dapat menimbulkan biaya yang cukup besar. Guna meminimilasir 

biaya dalam penyusunan laporan keuangan dan mempermudah investor dalam membuat 

keputusan investasi mancanegara diperlukan suatu standar yang berlaku internasional seperti 

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Fnancial Reporting Standard) yang 

disusun oleh IASC. 

Untuk menghasilkan lulusan akuntan yang handal sangat diperlukan pengetahuan yang 

mendalam terhadap IFRS. Oleh karena itu pihak dari Perguruan Tinggi perlu menyediakan 

sarana yang memadai seperti buku-buku di perpustakaan dan akses internet yang mudah 

dalam memperoleh informasi, mengakses dan mempelajari IFRS.. Kecerdasan emosional 

mampu melatih kemampuan individu yang meliputi kemampuan mengelola perasaannya, 

memotivasi dirinya, bekerja sama dengan orang lain, berempati dan berinisiatif. 

Kecerdasan intelektual juga berpengaruh terhadap pemahaman seseorang terhadap sesuatu 

hal. Dimana kecerdasan intelektual merupakan kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau 

tindakan (Binet dan Simon dalam Napitupulu,2008), Disini kepercayaan diri dan perilaku 

belajar juga mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu hal selain 

kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan ketersediaan sarana pendidikan. Disini 

minat digunakan untuk mempengaruhi hubungan antara kecerdasan emosional, kecerdasan 

intelektual, ketersediaan sarana pendidikan, perilaku belajar dan kepercayaan diri terhadap 

pemahaman IFRS menjadi hubungan tidak langsung. 

RUMUSAN MASALAH 

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan suatu standart pelaporan 

keuangan internasional yang diapakai dalam penyusunan laporan keuangan antar negara. Di 

butuhkan lulusan akuntan –akuntan yang handal dalam memahami IFRS. Minat diperlukan 



JURAKSI, Januari 2012  

15 

untuk mengetahui seberapa besar potensi mahasiswa dalam memahami IFRS. Serta peran 

perguruan tinggi dalam menyiapkan berbagai sarana pendidikan memiliki yang memiliki 

dampak yang besar terhadap pemahaman IFRS bagi mahasiswa. 

Berdasarkan uraian di atas, secara ringkas masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, ketersediaan sarana 

pendidikan, perilaku belajar dan kepercayaan diri terhadap Minat mahasiswa Program 

Studi S1 Akuntansi yang Terakreditasi A pada Perguruan Tinggi di Kota Semarang ? 

2. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, ketersediaan sarana 

pendidikan, perilaku belajar dan kepercayaan diri  terhadap tingkat pemahaman IFRS 

mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi yang Terakreditasi A pada Perguruan Tinggi di 

Kota Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh Minat mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi yang Terakreditasi A 

pada Perguruan Tinggi di Kota Semarang terhadap tingkat pemahaman IFRS ? 

KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengetahui perasaan sendiri dan perasaan orang 

lain, serta menggunakan perasaan tersebut menuntun pikiran dan perilaku seseorang. Minat 

merupakan hal yang penting dalam pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu 

bidang.  Bila mahasiswa mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi akan memiliki minat 

yang tinggi terhadap suatu pengetahuan. Dikarenakan mereka memiliki rasa ingin tahu serta 

menggali seberapa besar pengetahuan mereka. Dari uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1: Kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan terhadap Minat mahasiswa  

Keseimbangan yang baik antara IQ dengan EQ harus dapat dicapai. Orang yang memiliki EQ 

yang baik tanpa ditunjang dengan IQ yang baik pula belum tentu dapat berhasil dalam 

pekerjaannya. Hal ini karena IQ masih memegang peranan yang penting dalam kinerja seseorang, 

sehingga keberadaan IQ tidak boleh dihilangkan begitu saja. Hal yang sama yang juga 

diungkapkan oleh Napitupulu bahwa perbaikan kemampuan kognitif adalah cara terbaik untuk 

meningkatkan kinerja para mahasiwa.  

Dalam hubungannya dengan perilaku, sikap, maupun norma subjektif tidak akan langsung 

mempengaruhi perilaku seseorang, beroperasi lebih dulu dengan minat. Minat inilah yang 

berpengaruh langsung terhadap perilaku. Ini berarti bahwa makin tinggi tingkat intelegensi 

seseorang maka akan semakin tinggi minat mereka untuk melakukan sesuatu. 

H2: Kecerdasan Intelektual berpengaruh secara signifikan Terhadap Minat 

mahasiswa 

Untuk dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi tersebut, Perguruan Tinggi perlu 

melakukan perbaikan yang kontinu terhadap fasilitas pembelajaran yang dimiliki. Salah satu 

bentuk fasilitas pembelajaran yang dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas 
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kemampuan dan keterampilan mahasiswa adalah ketersediaan serta pemanfaatan media dan 

teknologi pembelajaran. 

Ketersediaan sarana pendidikan sebagai sumber belajar perlu diimbangi dengan dimilikinya 

minat yang tinggi pada kalangan mahasiswa. Apabila suatu perguruan tinggi memiliki sarana 

sumber belajar yang memadai tetapi tidak memiliki minat untuk memakainya yang tinggi 

maka sarana tersebut tidak akan berarti apa-apa. Begitu pula sebaliknya apabila perguruan 

tinggi memiliki minat mahasiswa yang tinggi namun tidak memiliki sarana penunjang yang 

memadai guna mengembangkan kemampuan mahasiswa tersebut maka individu-individu 

tersebut tidak dapat mengembangkan pengetahuannya. Berdasarkan alasan tersebut maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H3: Ketersediaan sarana pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Minat 

mahasiswa 

Suwardjono (dalam Hanifah dan Syukriy,2001) menyatakan bahwa belajar di perguruan 

tinggi merupakan suatu pilihan strategik dalam mencapai tujuan individual seseorang. Ada 

lima hal yang berhubungan dengan perilaku belajar yaitu kebiasaan mengikuti pelajaran, 

kebiasaan menyiapkan karya tulis, kebiasaan menghadapi ujian. 

Dan kaitannya dengan proses belajar, minat merpakan salah satu faktor psikologis yang 

sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Jika seseorang tidak berminat 

untuk mempelajari sesuatu, maka ia tidak dapat diharapkan untuk berhasil dengan baik dalam 

mempelajari materi tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh 

minat, maka dapat diharapkan bahwa hasilnya akan lebih baik .Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

H4: Perilaku belajar berpengaruh secara signifikan terhdap Minat mahasiswa 

Rasa percaya diri (self confidence) adalah keyakinan seseorang akankemampuan yang 

dimiliki untuk menampilkan perlaku tertentu atau untuk mencapai target tertentu. Dengan 

kurangnya percaya diri, maka rasa rendah diri akan menguasai seseorang dalam 

kehidupannya, dan ia akan tumbuh menjadi pribadi yang pesimis. Tanpa adanya rasa percaya 

diri yang tertanam dengan kuat di dalam jiwa anak, pesismisme dan rasa rendah diri akan 

dapat menguasainya dengan mudah. Dalam hubungannya dengan minat yaitu seseorang 

dikatakan memiliki kepercayaan diri yang kuat apabila dia memiliki minat terhadap sesuatu 

itu tinggi. Begitu juga sebaliknya seseorang dikatakan memiliki kepercayaan diri yang lemah 

apabila dia memiliki minat terhadap sesuatu itu rendah. Berdasarkan alasan tersebut maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H5: Kepercayaan diri berpengaruh secara signifikan terhadap Minat mahasiswa 

Seseorang yang memiliki keceerdasan emosional yang baik cenderung lebih kuat dalam 

menghadapi tantangan, berani menggali sesuatu yang baru dan berani mengambil resiko. 

Karena orang tersebut telah mampu mengendalikan diri memotivasi dirinya sendiri dan 

mengenal dirinya dengan baik. Seseorang dengan tingkat keceerdasan emosional yang tinggi 

akan dapat lebih mudah menerima dan memahami sesuatu yang baru yang ia pelajari 
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dibandingkan dengan seseorang yang tingkat keceerdasan emosionalnya lebih rendah. Dengan 

uraian tersebut diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H6: Kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan terhadap Pemahaman 

IFRS 

Dalam pandangan kelompok yang menekankan IQ sebagai kemampuan adaptasi, orang yang 

inteligen (cerdas) akan memiliki kemampuan untuk mengorganisasi pola-pola tingkah 

lakunya sehingga dapat bertindak lebih efektif dan lebih tepat . Ini berarti bahwa makin tinggi 

intelegensi seseorang maka akan semakin terdorong untuk bersikap dan berperilaku terhadap 

pemahaman IFRS. Kemampuan intelektual seseorang diri diukur dengan suatu alat tes yang 

biasa disebut dengan IQ (Intelegence Quotent). IQ adalah nilai yang diperoleh dari sebuah 

alat tes kecerdasan. Hasil tes ini indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan 

menggambarkan kecerdasan seseorang secara hampir keseluruhan (Napitupulu,2008). Dari 

uraian tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H7: Kecerdasan Intelektual berpengaruh secara signifikan terhadap Pemahaman 

IFRS 

Menurut E. Mulyasa, (dalam nieke,2010) sarana pendidikan adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, 

khususnya proses belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat 

dan media pengajarn. Keteersediaan sarana yang lengkap seperti buku  buku literature, 

jurnal,akses internet, dan media belajar dapat menjadi sumber informasi yang penting dan 

memotivasi individu untuk terus menggali sesuatu yang baru. IFRS merupakan suatu standar 

baru yang perlu dipelajari dan dipahami oleh kalangan mahasiswa. Tersedianya sarana 

pensisikan yang memadai yang berkaitan dengan IFRS akan membantu mahasiswa dalam 

mempelajari dan memahami IFRS. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H8: Ketersediaan sarana pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pemahaman IFRS 

Suwardjono (dalam hanifah dan syukriy,2001) menyatakan terdapat banyak aspek dalam 

belajar di pergurun tinggi, yakni : (1) makna kuliah, (2) pengalaman belajar atau  nilai, (3) 

konsepsi tentang dosen, (4) kemandirian dalam belajar, (5) konsep memiliki buku, dan (6) 

kemampuan berbahasa. Dalam semua aspek ini, pengukuran prestasi akademik merupakan hal 

yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai mahasiswa dalam 

belajar. 

Hasil ini konsisten dengan temuan Main, dkk. (1995). Rosniza (1995), yang melakukan 

penilitian perilaku belajar siswa SMU menyimpulkan adanya hubungan positif antara 

kebiasaan belajar dengan prestasi belajar siswa. Sehingga disimpulkan bahwa perilaku belajar 

merupakan faktor yang mempengaruhi dalam memahami IFRS. Dari berbagi studi diatas 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H9: Perilaku belajar berpengaruh secara signifikan terhadap Pemahaman IFRS 
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Orang yang memiliki rasa percaya diri umumnya memandang diri sendiri sebagai orang yang 

produktif, mampu menghadapi tantangan dan mudah menguasai pekerjaan atau keterampilan 

baru. Mereka mempercayai diri sendiri sebagai katalisator , penggerak dan pelopor, serta 

merasa bahwa kemampuan-kemampuan mereka lebih unggul dibanding kebanyakan orang 

lain. Terutama terhadap pemahaman IFRS dengan adanya rasa percaya diri mereka mampu 

menguasai serta berkompetensi untuk mempelajari IFRS. 

H10: Kepercayaan diri berpengaruh secara signfikan terhadap Pemahaman IFRS 

Minat merupakan hal yang penting dalam pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu 

bidang. Minat perlu ditumbuhkan dan dikembangkan karena jika dalam diri individu tumbuh 

suatu minat terhadap suatu bidang, maka individu tersebut akan tersebut akan dengan mudah 

mempelajari bidang tersebut sehingga prestasi yang diharapkan dapat tercapai. 

Dalam kaitannya dengan IFRS apabila seseorang memilik kecerdasan emosional, keceerdasan 

intelektual, ketersediaan sarana pendidikan, perilaku belajar dan kepercayaan diri telah 

memadai namun ia tidak memiliki minat terhadap IFRS maka pengetahuannya mengenai 

IFRS tidak akan berkembang. Hal ini dikarenakan ia tidak merasa tertarik dan tidak merasa 

senang ketika mempelajarinya. Berdasarkan urian tersebut dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berkut : 

H11: Minat mahasiswa berpengaruh secara signifikan terhadap Pemahaman IFRS 

Untuk mempermudah dalam dalam melaksanakan penelitian ini, maka dibuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

Kerangka Pemikiran 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
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Penentuah Populasi, Sampel dan Responden 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah mahasiswa Progdi S1 Akuntansi yang 

terakreditasi A pada Perguruan Tinggi di kota Semarang, yaitu : Universitas Diponegoro, 

Universitas Khatolik Soegijapranata, Universitas Islam Sultan Agung. Data yang digunakan 

adalah data primer, berupa jawaban responden terhadap serangkaian pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Pengiriman kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan 

agar tingkat pengembalian (response rate) kuesioner bisa lebih tinggi. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan convinience sampling, yaitu sampel dari elemen populasi yang datanya 

mudah diperoleh. Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas 

sehingga dalam mealakukan penelitian memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang lebih 

cepat dan murah (Indriantoro dan Supomo, 1999 : 130). 

Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode Partial Least Square (PLS), dimana alat 

yang digunakan adalah SmartPLS. PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori (theoritical 

testing) dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya (eksploratori). 

Kegunaan partial least square adalah untuk mendapatkan model structural yang powerful 

untuk tujuan prediksi Ghozali Imam (2006). Pada partial least square terdapat 2 permodelan, 

yaitu: 

1. Outer model adalah penduga bobot (weight estimate) untuk menghasilkan skor variabel 

laten dari indikatornya. 

2. Inner model adalah model structural yang menghubungkan antar variabel laten. 

Menurut  Ghozali Imam (2006) Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu : 

1. Weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. 

2. Path estimate (estimasi jalur) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi 

loading antara variabel laten dengan indikatornya. 

3. Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indikator dan variabel 

laten. 

Di dalam PLS model struktural hubungan antar variabel laten disebut dengan inner model, 

sedangkan model pengukuran (bersifat refleksif atau formatif) disebut outer model (Ghozali 

Imam , 2006). 

Diagram jalur 

Inner Model atau model struktural menggambarkan hubungan antar variabel laten 

berdasarkan pada substantive theory. Perancangan Model Struktural hubungan antar variabel 

laten didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Berikut ini gambar model 

struktur dari variabel pada penelitian ini. 
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Diagram Jalur (Path Diagram) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Obyek Penelitian dan Hasil 

Berdasarkan pengambilan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada bulan 

januari 2012 sampai dengan bulan maret 2012 pada Perguruan Tinggi yang Terakreditasi A di 

Kota Semarang dengan jumlah kuesioner yang tersebar sebanyak 200 kuesioner. Dari 200 

kuesioner yang disebar, 19 kuesioner tidak kembali , 25 kuesioner yang kembali tidak lengkap 

dan 156 kuesioner yang dapat diolah dengan rincian dapat dilihat dalam tabel    

Analisis Part Least Square 

 

Persamaan struktural sebagai berikut : 

Y1 = 0,017X1 + 0,284X2 +0,226X3 + 0,156X4+ 0,341X5 

Y2 = 0,194X1 + 0,464X2 - 0,080X3 + 0,136X4 - 0,148X5 + 0,434Y1 
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Outer Loadings  

Uji validitas pada penelitian berdasarkan pada nilai convergent validity dari measurement 

model bertujuan untuk mengetahui korelasi antara skor item/indikator dengan skor 

konstruknya/total skor dalam variabel. Indikator dianggap valid jika memiliki korelasi diatas 

0,70. Namun  pada riset tahap pengembangan skala, nilai loading faktor sebesar 0,50 sampai 

0,60 masih dapat diterima (Ghozali, 2008).Berdasarkan penelitian yang dilakukan kecerdasan 

emosional didapatkan nilai loading factor berkisar antara 0,545 sampai dengan 0,819. 

Kecerdasan intelektual didapatkan nilai loading factor antara 0,559 sampai dengan 0,716. 

Ketersediaan sarana pendidikan  loading factornya antara 0,729 sampai dengan 0,858. 

Perilaku Belajar didapatkan nilai loading factor antara 0,559 sampai dengan 0,785. 

Kepercayaan diri didapatkan nilai loading factor antara 0,550 sampai dengan 0,728. Minat 

didapatkan nilai loading factor antara 0,795 sampai dengan 0,865. Dan Pemahaman IFRS 

loading factornya antara 0,632 sampai dengan 0,725. Ke tujuh variabel menunjukkan bahwa 

ke semua indikator telah memenuhi convergent validity karena semua factor loading berada di 

atas 0,5. 

Average variance extracted (AVE) 

Menilai validitas dari konstruk dengan melihat nilai AVE, dipersyaratkan model yang baik 

kalau AVE masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,5. Hasil output AVE 

menunjukkan bahwa nilai AVE baik pada variabel minat dan variabel ketersediaan sarana 

pendidikan karena mempunyai nilai masing-masing sebesar 0,665 dan 0,692 lebih besar dari 

0,5 sedangkan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, perilaku belajar, kepercayaan 

diri dan IFRS mempunyai nilai AVE kurang baik karena di bawah 0,5. 

Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas pada penelitian ini berdasarkan dengan Composite reliability (pc) sebagai 

ukuran internal consistence suatu konstruk dengan refleksif indikator, direkomendasikan nilai 

pc harus lebih besar 0.60 (nilai batas kritis Cronbach Alpha). Kecerdasan emosional memiliki 

composite reliability sebesar 0,898. Composite reliability untuk kecerdasan intelektual sebesar 

0.936. Ketersediaan sarana pendidikan beradasarkan penelitian hasil composite reliabilitynya 

sebesar 0.908. Perilaku belajar, kepercayaan diri, minat, dan IFRS masing-masing composite 

reliabilitynya masing-masing sebesar 0.950,0.959, 0.918 dan 0.888.Uji reliabilitas hasil 

pengujian didapatkan nilai pc  semua variabel lebih besar dari 0,6 maka item pertanyaan yang 

menyusun variabel penelitian mempunyai internal konsistensi yang tinggi dan dapat 

digunakan dalam penelitian. 

Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Koefisien Determinasi  

Pengujian model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji 

goodness-fit model. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai R-square variabel 

minat sebesar 0,941 artinya variabel minat dapat dijelaskan oleh kelima variabel yang 

mempengaruhi sebesar 94,1% dan sisanya sebesar 5,9% dipengaruhi variabel lain.  R-square 
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variabel IFRS sebesar 0,943 artinya variabel IFRS dapat dijelaskan oleh kecerdasan 

emosional, kecerdasan intelektual, perilaku belajar, ketersediaan sarana pendidikan, 

kepercayaan diri dan minat sebesar 94,3% dan sisanya sebesar 5,7% dipengaruhi variabel lain. 

Inner Weights 

Inner Weights bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian, dilihat pada 

tabel 4.16. berikut ini. 

Tabel Hasil Inner Weights 

  
original sample 

estimate 

mean of 

subsamples 

Standard 

deviation 

T-

Statistic 

Kecerdasan emosional -> Minat 0.017 0.005 0.099 0.176 

Kecerdasan Intelektual -> Minat 0.284 0.288 0.101 2.815 

 Ketersediaan Sarana Pendidikan -> 

Minat  
0.226 0.253 0.108 2.097 

Perilaku Belajar -> Minat 0.156 0.146 0.065 2.385 

Kepercayaan Diri -> Minat 0.341 0.332 0.106 3.219 

Kecerdasan emosional -> IFRS 0.194 0.177 0.152 1.274 

Kecerdasan Intelektual -> IFRS 0.464 0.463 0.135 3.444 

Ketersediaan Sarana Pendidikan -> 

IFRS  
-0.080 -0.066 0.126 0.634 

Perilaku Belajar -> IFRS 0.136 0.165 0.071 1.912 

Kepercayaan Diri -> IFRS -0.148 -0.130 0.103 1.443 

Minat -> IFRS 0.434 0.398 0.153 2.843 

Sumber: Data primer yang diolah, 2012 

Berdasarkan tabel diketahui nilai t hitung pengaruh kecerdasan emosional terhadap minat 

sebesar 0,176 lebih kecil dari t tabel (1,96) jadi tidak ada pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap minat, semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang tidak bisa meningkatkan 

minat (H1 ditolak). 

Nilai t hitung pengaruh kecerdasan intelektual terhadap minat sebesar 2,815 lebih besar dari t 

tabel (1,96) jadi ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan intelektual terhadap minat, 

semakin tinggi kecerdasan intelektual semakin meningkatkan minat (H2 diterima).  

Nilai t hitung pengaruh ketersediaan sarana pendidikan terhadap minat sebesar 2,097 lebih 

besar dari t tabel (1,96) jadi ada pengaruh positif dan signifikan ketersediaan sarana 

pendidikan terhadap minat, semakin baik ketersediaan sarana pendidikan semakin 

meningkatkan minat mahasiswa (H3 diterima). 

Nilai t hitung pengaruh perilaku belajar terhadap minat sebesar 2,385 lebih besar dari t tabel 

(1,96) jadi ada pengaruh perilaku belajar terhadap minat, semakin tinggi perilaku belajar 

semakin meningkatkan minat seseorang (H4 diterima). 
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Nilai t hitung pengaruh kepercayaan diri terhadap minat sebesar 3,219 lebih besar dari t tabel 

(1,96) jadi ada pengaruh positif dan signifikan kepercayaan diri terhadap minat, semakin 

tinggi kepercayaan diri semakin meningkatkan minat (H5 diterima).  

Nilai t hitung pengaruh kecerdasan emosional terhadap IFRS sebesar 1,274 lebih kecil dari t 

tabel (1,96) jadi tidak ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap IFRS, semakin tinggi 

kecerdasan emosional seseorang tidak bisa meningkatkan  IFRS (H6 ditolak). 

Nilai t hitung pengaruh kecerdasan intelektual terhadap IFRS sebesar 3,444 lebih besar dari t 

tabel (1,96) jadi ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan intelektual terhadap IFRS, 

semakin tinggi kecerdasan intelektual semakin meningkatkan IFRS (H7 diterima).  

Nilai t hitung pengaruh ketersediaan sarana pendidikan terhadap IFRS sebesar 0,634 lebih 

kecil dari t tabel (1,96) jadi tidak ada pengaruh ketersediaan sarana pendidikan terhadap 

IFRS, semakin baik ketersediaan sarana pendidikan tidak mampu meningkatkan IFRS (H8 

ditolak). 

Nilai t hitung pengaruh perilaku belajar terhadap IFRS sebesar 1,912 lebih kecil dari t tabel 

(1,96) jadi tidak ada pengaruh perilaku belajar terhadap IFRS, semakin tinggi perilaku 

belajar tidak mampu meningkatkan IFRS seseorang (H9 ditolak). 

Nilai t hitung pengaruh kepercayaan diri terhadap IFRS sebesar 1,443 lebih kecil dari t tabel 

(1,96) jadi tidak ada pengaruh kepercayaan diri terhadap IFRS, semakin tinggi kepercayaan 

diri belum mampu meningkatkan IFRS (H10 ditolak). 

Nilai t hitung pengaruh minat terhadap IFRS sebesar 2,843 lebih besar dari t tabel (1,96) jadi 

ada pengaruh positif dan signifikan minat terhadap IFRS, semakin tinggi minat semakin 

meningkatkan IFRS (H11 diterima). 

Pengujian Analisis Jalur (Path Analysis) 

Pengujian analisis jalur bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung 

kontruk laten atau variabel penelitian, diketahui dengan melihat koefisien standardized yang 

dihasilkan dari perhitungan Results for inner weights, penjelasan selengkapnya sebagai 

berikut. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap IFRS melalui minat menunjukkan 

kecerdasan emosional berpengaruh terhadap minat dengan koefisien sebesar 0,017, sedangkan 

minat berpengaruh terhadap IFRS sebesar 0,434, kecerdasan emosional berpengaruh langsung 

terhadap IFRS sebesar 0,194 lebih besar daripada pengaruh tidak langsung sebesar 0,007. Jadi 

kecerdasan emosional berpengaruh terhadap IFRS tidak melalui minat. 

Pengaruh kecerdasan intelektual terhadap IFRS melalui minat menunjukkan kecerdasan 

intelektual berpengaruh terhadap minat dengan koefisien sebesar 0,284, sedangkan minat 

berpengaruh terhadap IFRS sebesar 0,434, kecerdasan intelektual berpengaruh langsung 

terhadap IFRS sebesar 0,464 lebih besar daripada pengaruh tidak langsung sebesar 0,123. Jadi 

kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap IFRS tidak melalui minat. 
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Pengaruh Ketersediaan sarana pendidikan terhadap IFRS melalui minat menunjukkan 

ketersediaan sarana pendidikan berpengaruh terhadap minat dengan koefisien sebesar 0,226, 

sedangkan minat berpengaruh terhadap IFRS sebesar 0,434, ketersediaan sarana pendidikan 

berpengaruh langsung terhadap IFRS sebesar -0,080 lebih kecil daripada pengaruh tidak 

langsung sebesar 0,098. Jadi ketersediaan sarana pendidikan berpengaruh terhadap IFRS 

melalui minat. 

Pengaruh perilaku belajar terhadap IFRS melalui minat menunjukkan perilaku belajar 

berpengaruh terhadap minat dengan koefisien sebesar 0,156, sedangkan minat berpengaruh 

terhadap IFRS sebesar 0,434, perilaku belajar berpengaruh langsung terhadap IFRS sebesar 

0,136 lebih besar daripada pengaruh tidak langsung sebesar 0,068. Jadi perilaku belajar 

berpengaruh terhadap IFRS tidak melalui minat. 

Pengaruh kepercayaan diri terhadap IFRS melalui minat menunjukkan kepercayaan diri 

berpengaruh terhadap minat sebesar 0,434, kepercayaan diri berpengaruh langsung terhadap 

IFRS sebesar -0,148 lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung sebesar 0,148. Jadi dengan 

koefisien sebesar 0,341, sedangkan minat berpengaruh terhadap IFRS kepercayaan diri 

berpengaruh terhadap IFRS melalui minat. 

Pembahasan 

Pengaruh kecerdasan emosional terhadap minat 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap minat 

dengan nilai t hitung sebesar 0,176 lebih kecil dari t tabel (1,96), semakin tinggi kecerdasan 

emosional seseorang tidak bisa meningkatkan minat mahasiswa untuk mempelajari IFRS. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa kecerdasan emosional menunjukkan tidak adanya keterikatan 

secara langsung dengan minat seorang mahasiswa.  

Pengaruh kecerdasan intelektual terhadap minat 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan kecerdasan intelektual terhadap minat 

dengan nilai t hitung positif sebesar 2,815, semakin tinggi kecerdasan intelektual seorang 

mahasiswa semakin meningkatkan minat mahasiswa dalam mempelajari IFRS. Hal ini dapat 

dijelaskan kecerdasan intelektual seseorang dapat diukur dengan suatu alat tes yang biasa 

disebut IQ (intellectual quotient).  

Pengaruh ketersediaan sarana pendidikan terhadap minat 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan ketersediaan sarana pendidikan 

terhadap minat dengan nilai t hitung positif sebesar 2,097, semakin lengkap ketersediaan 

sarana pendidikan semakin meningkatkan minat mahasiswa dalam mempelajari IFRS. Hal ini 

dapat dijelaskan bahwa sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan mahasiswa seperti tersedianya literatur atau buku mengenai IFRS, 

seminar mengenai IFRS yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi untuk menambah 

pengetahuan mengenai IFRS, serta tersedianya jaringan internet atau area hostpot di dalam 

kampus. 
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Pengaruh perilaku belajar terhadap minat 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan perilaku belajar terhadap minat dengan 

nilai t hitung positif sebesar 2,385, semakin baik perilaku belajar semakin meningkatkan 

minat mahasiswa dalam mempelajari IFRS. Hal ini dapat dijelaskan perilaku belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Oleh karena itu ada hubungan yang signifikan 

antara perilaku belajar dengan minat mahasiswa dalam  mempelajari IFRS.  

Pengaruh kepercayaan diri terhadap minat 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan kepercayaan diri terhadap minat 

dengan nilai t hitung sebesar 3,219.  Artinya semakin meningkat kepercayaan diri mahasiswa 

diikuti peningkatan minatnya dalam mempelajari IFRS. Hal ini dapat dijelaskan kepercayaan 

diri merupakan kesadaran yang kuat tentang harga dan kemampuan diri sendiri. Kurangnya 

percaya diri akan mempengaruhi minat seorang mahasiswa menurun dimana rasa rendah diri 

akan menguasai tumbuh menjadi pribadi yang yang pesimis begitu juga sebaliknya.  

Pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemahaman IFRS 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap IFRS 

dengan nilai t hitung sebesar 1,274, semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang tidak bisa 

meningkatkan  IFRS. (2006) diukur berdasarkan nilai mata kuliah yang diperoleh. 

Pengaruh kecerdasan intelektual terhadap pemahaman IFRS 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan kecerdasan intelektual terhadap IFRS 

dengan t hitung sebesar 3,444, semakin tinggi kecerdasan intelektual semakin meningkatkan 

pemahaman IFRS. Hasil ini dapat dijelaskan kecerdasan intelektual seorang mahasiswa 

diukur dengan suatu alat tes yang biasa disebut dengan IQ (Intelegence Quotent). Hasil tes ini 

indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang secara hampir keseluruhan  

Pengaruh ketersediaan sarana pendidikan terhadap pemahaman IFRS 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh ketersediaan sarana pendidikan terhadap 

IFRS dengan nilai t hitung sebesar 0,634, semakin baik ketersediaan sarana pendidikan tidak 

mampu meningkatkan pemahaman IFRS.Hasil ini dapat dijelaskan bahwa ketersediaan sarana 

pendidikan yang lengkap seperti buku-buku. Literature, jurnal, akses internet dan media 

belajar yang merupakan sumber informasi yang penting untuk mencari dan memahami apa 

yang dimaksud dengan IFRS. Sepertinya tidak dimanfaatkan secara baik oleh mahasiswa. 

Sehingga mahasiswa disini kurang memahami apa itu IFRS dan hasilnya tidak ada pengaruh 

antara ketersediaan sarana pendidikan dengan tingkat pemahaman IFRS. 

Pengaruh perilaku belajar terhadap IFRS 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh perilaku belajar terhadap IFRS dengan t 

hitung sebesar 1,912, semakin tinggi perilaku belajar tidak mampu meningkatkan IFRS 

seseorang.Hasil ini dapat dijelaskan bahwa kebiasaa n  mahasiswa dalam membaca buku 
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mereka  tidak melakukan persiapan atau bahan kuliah saat akan diadakannya kuliah, tidak 

berusaha memahami bacaan mengenai IFRS, tidak berusaha mengisi waktu luang dengan 

membaca literatur mengenai IFRS. Untuk ke kunjungan perpustakaan sangat jarang sekali 

mengunjngi peprputakaan maupun meminjam buku di perpustakaan 

Pengaruh kepercayaan diri terhadap pemahaman IFRS 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh kepercayaan diri terhadap IFRS dengan 

nilai t hitung sebesar 1,443 artinya semakin tinggi kepercayaan diri belum mampu 

meningkatkan IFRS. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa mahasiswa memiliki kebingungan 

dalam memahami IFRS. Dimana berita mengenai IFRS baru keluar sekitar tahun 2010 

mahasiswa masih awam. Dalam berdiskusi mahasiswa kurang memiliki kepercayaan diri 

untuk bertanya dikarenakan mereka takut kalau pertanyaan yang mereka ajukan tidak 

berbobot. Yang mengakibatkan mereka tidak paham terhadap IFRS. Disini dapat disimpulkan 

tidak ada pengaruh antara kepercayaan diri dengan pemahaman IFRS.  

Pengaruh minat  terhadap pemahaman IFRS 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan minat terhadap pemahaman IFRS 

dengan nilai t hitung sebesar 2,843, semakin tinggi minat semakin meningkatkan IFRS 

mahasiswa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa mahasiswa disini memiliki kertertarikan dan 

senang dalam mempelajari IFRS. Dimana mereka megoleksi buku-buku mengenai IFRS 

secara lengkap, selalu up date melalui internet tentang perkembangan IFRS.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil yang diperoleh selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada  pengaruh signifikan kecerdasan intelektual, ketersediaan sarana pendidikan, perilaku 

belajar dan kepercayaan diri terhadap minat, semakin tinggi kecerdasan intelektual 

seorang mahasiswa semakin meningkatkan minat mahasiswa dalam memahami IFRS, 

semakin lengkap ketersediaan sarana pendidikan semakin meningkatkan minat mahasiswa 

dalam memahami IFRS semakin baik perilku belajar semakin meningkatkan minat 

mahasiswa dalam memahami IFRS, semakin meningkat kepercayaan diri mahasiswa 

diikuti peningkatan minatnya dalam memahami IFRS. 

2. Ada pengaruh yang signifikan kecerdasan intelektual terhadap pemahaman IFRS, semakin 

tinggi kecerdasan intelektual semakin meningkatkan pemahaman IFRS. 

3. Ada pengaruh dan signifikan minat terhadap pemahaman IFRS, semakin tinggi minat 

semakin meningkatkan pemahaman IFRS mahasiswa. 

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini : 

1. Seorang mahasiswa harus memiliki cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional 

mereka terhadap pemahaman IFRS, dan selalu up date mengenai perkembangan IFRS. 

2. Pihak Perguruan Tinggi hendaknya meningkatkan ketersediaan sarana pendidikan yang 

mengacu pada IFRS, seperti literatur serta diadakan suatu seminar mengenai 

perkembangan IFRS agar mahasiswa tidak tertinggal dalam memahami IFRS serta 
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dorongan dari dosen terhadap mahasiswa untuk menarik perhatian agar senang dalam 

mempelajari IFRS. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan 

kepada mahasiswa, dimana antara jeda kuliah pertama dengan kuliah berikutnya memiliki 

waktu yang singkat untuk mengisi kuesioner sehingga terdapat kemungkinan jawaban yang 

diberikan oleh mahasiswa tidak dipikirkan karena diburu oleh waktu. Karena keterbatasan 

waktu tersebut hanya 200 responden yang bisa dijadikan sampel dari 3 perguruan tinggi yang 

terakreditasi A. Sehingga generalisasi hasil penelitian ini tidak sepenuhnya dapat diandalkan 

untuk lingkup lebih luas. 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel lebih dari 200 kuesioner dengan tingkat 

pengembalian yang lebih banyak pula, serta mencari waktu yang tepat dan cukup lama antara 

jeda kuliah pertama dengan kuliah selanju berikutnya. Sehingga mahasiswa tidak tergesa- 

gesa dalam mengisi kuesioner. Untuk riset mendatang disarankan menggunakan sampel dari 

berbgai perguruan tinggi di kota Semarang, baik negeri maupun swasta, dianalisis secara 

bersamaan. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIk DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2010 

Patri Wijayati 

Dyah Nirmala Arum Janie 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, 

profitabilitas, pertumbuhan aset, struktur aset, dan ukuran perusahaan terhadap 

struktur modal dalam perusahaan. Penelitian ini dilakukan karena ada beberapa 

penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya masih ada 

ketidakkonsistenan (berbeda-beda). Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2010. Pemilihan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria, diperoleh 95 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk perhitungan data disusun 

secara panel (pooled data), jadi jumlah data observasi  sebanyak 570 perusahaan. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa variabel  struktur kepemilikan, profitabilitas, 

pertumbuhan aset secara signifikan mempengaruhi struktur modal. Sedangkan variabel 

lainnya yaitu ukuran perusahaan, struktur aset menunjukkan hasil bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Kata kunci: Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Pertumbuhan Aset, Ukuran 

Perusahaan, Struktur Aset, dan Struktur Modal. 

 

Abstract: This research aims to examine the effect of the ownership structure, 

profitability, asset growth, asset’s structure and company size toward the company's 

capital structure. The research was done because there are few previous studies that 

show that there are inconsistencies in results the research (different). The research 

population is manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2005-

2010. The selection of the sample used purposive sampling method. Based on these 

criteria, 95 companies obtained the samples in this study. For the calculation of data 

compiled by panel (pooled data), so the amount of observational data as much as 570 

companies. These results prove that the ownership structure, profitability, asset 

growth is significantly affecting the capital structure. While the other variables, 

namely firm size and asset structure showed that there ware no significant effect on 

capital structure. 

Keywords: ownership structure, profitability, asset growth, firm size, asset structure 

and capital structur. 

PENDAHULUAN 

Industri manufaktur di negeri ini masih merupakan andalan ekonomi berbasis padat karya 

yang mempunyai dampak signifikan terhadap angka pengangguran. Semakin menurun 

kontribusi kedua sektor itu pada perekonomian nasional, berarti semakin langka lapangan 

pekerjaan yang tersedia. Walhasil, angka pengangguran dipastikan meningkat karenanya. 

Berbagai indikator penurunan tersebut tentu saja menjadi masalah fundamental bagi 

perekonomian Indonesia, mengingat kinerja sektor manufaktur sejak 2004 terus melemah. 
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Pada 2004, sumbangan industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 

28,37% dan secara konsisten mengalami penurunan menjadi 28,08% (2005); 27,83% (2006); 

27,39% (2007); 26,79% (2008); 26,16% (2009) dan diperkirakan hanya 25,7% pada 2010. 

Sumbangan industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) juga dapat dilihat 

dalam diagram sebagai berikut : 

Diagram 1. Grafik Pertumbuhan PDB Indonesia 

 

Sumber : Media Industri, 2011 

Salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh manajer (keuangan) dalam kaitannya dengan 

kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusaan pendanaan atau keputusan struktur 

modal, yaitu suatu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi utang, saham 

preferen dan saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Manajer harus mampu 

menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan 

secara efisien, dalam arti keputusan pendanaan tersebut merupakan keputusan pendanaan 

yang mampu meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Biaya modal 

yang timbul dari keputusan pendanaan tersebut merupakan konsekuensi yang secara langsung 

timbul dari keputusan yang dilakukan manajer. Ketika manajer menggunakan hutang, jelas 

biaya modal yang timbul sebesar biaya bunga yang dibebankan oleh kreditur; sedangkan jika 

manajer menggunakan dana internal atau dana sendiri akan timbul opportunity cost dari dana 

atau modal sendiri yang digunakan. Keputusan pendanaan yang dilakukan secara tidak cermat 

akan menimbulkan biaya tetap dalam bentuk biaya modal yang tinggi, yang selanjutnya dapat 

berakibat pada rendahnya profitabilitas perusahaan (Yuke Prabansari, 2005: 1). Keputusan 

struktur modal yang diambil oleh manajer tersebut tidak saja berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap risiko keuangan yang dihadapi 

perusahaan. Risiko keuangan tersebut meliputi kemungkinan ketidakmampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemungkinan tidak tercapainya laba yang 

ditargetkan perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa keputusan struktur 

modal merupakan keputusan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan.  

Penelitian ini tidak akan dibahas semua faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal 

perusahaan, hanya beberapa faktor yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu anatara lain : 

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, kemampulabaan, pertumbuhan aset, struktur aset.  
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Dalam struktur kepemilikan terdapat masalah principal agent. Hal ini dikarenakan adanya 

kepentingan pemilik dan manajemen yang tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan 

principal (orang yang memberikan tugas dan wewenang) (Kartini dan Arianto, 2008:12). 

Semakin besar kepemilikan oleh manajemen (managerial ownership), maka semakin 

berkurang kecenderungan manajemen untuk tidak mengoptimalkan penggunaan sumber daya 

yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas yang 

tinggi akan menggunakan lebih banyak laba ditahan dan lebih sedikit utang. Oleh karena itu, 

besarnya komponen utang akan berhubungan dengan tingkat profitabilitas. Perusahaan-

perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang cepat seringkali harus meningkatkan aset 

tetapnya. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi 

lebih banyak membutuhkan dana di masa depan dan juga lebih banyak mempertahankan laba. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan 

juga bisa menjadi ukuran mengenai kemungkinan terjadinya kegagalan perusahaan 

mengembalikan utang. Perusahaan yang lebih besar akan lebih akan lebih mudah memperoleh 

pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ketika perusahaan memiliki proposi aset 

berwujud yang lebih besar, penilaian asetnya menjadi lebih mudah sehingga permasalahan 

asimetri informasi menjadi lebih rendah. Dengan demikian, perusahaan akan mengurangi 

penggunaan utangnya ketika proporsi aset berwujud meningkat.  

KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Tindakan manajer yang merupakan bagian dari struktur kepemilikan akan berdampak 

terhadap keputusan pendanaan, apakah perusahaan tersebut meningkatkan nilai perusahaan 

dengan mengambil dana dari luar perusahaan atau dana dari dalam perusahaan. Dengan kata 

lain keputusan pendanaan (Struktur modal) melibatkan para pemilik saham perusahaan atau 

pemilik perusahaan (principal) yang merupakan bagian dari struktur kepemilikan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Kartini dan Arianto (2008:13), bahwa struktur kepemilikan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap struktur modal perusahaan. 

H1 : Struktur kepemilikan mempunyai pengaruh positif terhadap struktur modal.  

Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang besar memiliki sumber pendanaan internal 

melalui pendanaan eksternal yang lebih kecil (Bram Hadianto, 2007). Dengan demikian, teori 

ini memprediksikan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H2 : Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Brigham (1986:475) mengatakan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat harus 

lebih banyak mengandalkan pada modal eksternal. Floating cost pada emisi saham biasa 

adalah lebih tinggi dibandingkan pada saham obligasi. Dengan demikian perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih banyak menggunakan hutang (obligasi) 

dibanding dengan perusahaan yang lebih lambat pertumbuhannya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Kartini dan Arianto (2008) terhadap perusahaan manufaktur yang go publik 

menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap struktur modal. Dari 



Patri Wijayati & Dyah Nirmala Arum Janie 

32 

penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan aset maka akan 

semakin tinggi struktur modalnya. 

H3 : Pertumbuhan Aset mempunyai pengaruh positif terhadap struktur modal.  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam 

menentukan berapa besar kebijakan keputusan pendanaan (struktur modal) dalam memenuhi 

ukuran atau besarnya aset perusahaan. Jika perusahaan semakin besar maka semakin besar 

pula dana yang akan dikeluarkan, baik itu dari kebijakaan hutang atau modal sendiri dalam 

mempertahankan atau mengembangkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kartini 

dan Arianto (2008) menunjukan bahwa ukuran perusahan mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

H4 : Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap struktur modal. 

Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar dari pada modalnya tertanam dalam 

aset tetap (fixed asset), akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang 

permanen, yaitu modal sendiri, sedang hutang sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini dapat 

dihubungkan dengan adanya aturan struktur finansial konservatif  horisontal yang menyatakan 

bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aset tetap plus 

aset lain yang sifatnya permanen. Dan perusahaan yang sebagian besar dari asetnya terdiri 

atas aset lancar akan menguntungkan kebutuhan dananya dengan hutang. Jadi dapat dikatakan 

bahwa struktur aset mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. Jika pengukuran struktur 

aset didasarkan pada rasio antara total aset tetap terhadap total aset, maka secara teoritis 

terhadap hubungan yang negatif antara struktur aset dengan struktur modal. 

H5 : Struktur Aset mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang 

dibutuhkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter 

(Documentary Data) adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa jurnal atau dalam 
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bentuk laporan keuangan. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

2006:130). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2005-2010. Sampel adalah sebagaimana atau wakil populasi yang diteliti (Arikonto, 

2006:13). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2005-2010. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu 

yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi.  

Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok Manufaktur tahun 2005 - 2010. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan Laporan Keuangan tahun 2005 - 2010. 

3. Perusahaan tidak mengalami delisting dari BEI sehingga bisa terus menerus melakukan 

perdagangan saham di BEI selama periode estimasi. 

4. Perusahaan yang memiliki saldo ekuitas positif. 

Metode pengumpulan data dalam mencari penelitian menggunakan metode dokumentasi. 

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan 

sebelumnya diuji menggunakan uji asumsi klasik.  

Definisi Operasional Variabel 

No Nama 

variabel 

Definisi variabel Indikator Sumber 

1. Struktur 

Kepemilikan 

Struktur kepemilikan adalah 

perbandingan antara jumlah 

saham yang dimiliki orang 

dalam (insider ownership) 

dengan jumlah saham yang 

dimiliki oleh investor. 

Struktur kepemilikan =  
                  
                

                 
                 

 

Kartini 

dan 

Arianto 

(2008) 

2. Profitabilitas Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. 

Net Profitabilitas = 
                  

              
 

Sartono 

(2001: 

122). 

3. Pertumbuhan 

Aset 

Pertumbuhan aktiva adalah 

perubahaan total aktiva yang 

dimiliki perusahaan. 

Pertumbuhan Aset = 

(Aset tahun t – Aset 

tahun t-1) / Aset tahun t-

1 

Kartini 

dan 

Arianto 

(2008). 

4. Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah besar 

aset yang dmilik perusahaan. 

Ukuran Perusahaan = 

Log (total aset) 

Kartini 

dan Tulus 

Arianto 

(2008). 

5. Struktur Aset Struktur aset adalah kekayaan 

atau sumber-sumber ekonomi 

yang dimiliki oleh perusahaan 

Struktur Aset = 
                  

           
 

(Ali 

Kesuma, 

2009: 
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yang diharapkan akan 

memberikan manfaat dimasa 

yang akan datang, yang terdiri 

dari aset tetap, aset tidak 

berwujud, aset lancar, dan aset 

tidak lancar. 

41). 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji data bila dalam suatu penelitian menggunakan 

teknik analisis regresi berganda. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang 

akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:110). 

Untuk mengetahui data yang digunakan dalam regresi berdistribusi normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov-smirnov. Jika nilai Kolmogrov-smirnov lebih 

besar dari α = 0,05, maka data normal (Ghozali, 2005:115). Uji heteroskedastisitas bertujuan 

apakah dalam model regresi terjadi ketidakasamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengataman ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005 :125). 

Uji multikolineartitas bertujuan untuk menguji apakah modal regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya terjadi korelasi di antara 

variabel bebas. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada periode autokorelasi. 

Analisis Regresi Berganda 

Analisa regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas (terikat) atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel 

bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskriptif Statistik 

Struktur kepemilikan saham dalam hal ini diukur dengan menggunakan rasio antara 

kepemilikan saham insider terhadap kepemilikan saham publik mendapatkan rata-rata sebesar  

7,9189. Hal ini berarti bahwa rata-rata saham yang dimiliki oleh insider termasuk institusi 

pengendali perusahaan mencapai 7,9189 kali dibanding dengan saham yang dimiliki oleh 

publik. Struktur kepemilikan saham terendah adalah sebesar 0,03 dan struktur kepemilikan 

saham tertinggi mencapai 377,09 kali 

Rasio profitabilitas yang diukur dengan NPM menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.0356. Hal 

ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu mendapatkan laba bersih sebesar 3.56% 

dari total pendapatan atau penjualan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Nilai 

terkecil dari diperoleh sebesar -2.21 yang berarti bahwa  sampel terendah mengalami kerugian 
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hingga sebesar 221% dari pendapatan yang diperolehnya, sedangkan rasio NPM terbesar 

adalah sebesar 0,66. 

Asset growth merupakan variabel pertumbuhan aset perusahaan. Hasil penelitian ini 

mendapatkan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 0,1212 atau 12,12%. Hal ini berarti bahwa 

rata-rata perusahaan sampel mengalami pertumbuhan aset sebesar 12,12% per tahunnya. Nilai 

pertumbuhan terkecil adalah sebesar -0,82 atau  terjadi penurunan jumlah aset dibanding 

penjualan tahun sebelumnya, dan pertumbuhan aset terbesar adalah sebesar 2,77. 

Ukuran perusahaan (size) dalam hal ini diukur dengan total asset. Rata-rata total asset dari 

perusahaan-perusahaan sampel setelah dilakukan transformasi logaritma natural adalah 

sebesar 27,5547 dengan nilai log(total asset) terkecil sebesar 24,05 dan nilai log(total asset) 

terbesar adalah sebesar  32,36. 

Variabel struktur aset yang merupakan rasio aset lancar dengan total aset perusahaan 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5430 atau 54,30%. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

perusahaan sampel memiliki aset lancar sebesar 54,30% dari keseluruhan aset yang dimiliki 

perusahaan. Nilai terkecil dari struktur Aset diperoleh sebesar 0,07 sedangkan struktur aset 

terbesar adalah sebesar 0,94 atau sebesar 94,00% dari total aset. 

Variabel struktur modal yang diukur dengan rasio Long term Debt to Aset Ratio yang 

merupakan rasio hutang jangka panjang dengan total aset perusahaan menunjukkan nilai rata-

rata sebesar 0,1534 atau 15,34%. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki 

hutang jangka panjang sebesar 15,34% dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan.. Nilai 

terkecil dari struktur modal diperoleh sebesar 0,0000 atau tidak ada hutang jangka panjang, 

sedangkan struktur modal terbesar adalah sebesar 0,84. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil pengujian normalitas pada pengujian terhadap 557 data menunjukkan bahwa residual 

model regresi dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal yang ditunjukan nilai 

signifikansi pengujian Kolmogorov Smirnov  sebesar 0,263 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil 

dari scatterplots di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di 

atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Uji autokorelasi dilakukan untuk 

mengidentifikasi apakah terdapat autokorelasi antara error yang terjadi antar periode yang 

diujikan dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai 

uji D-W. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan level signiikan 0.05 (α = 0,05) dengan 

jumlah variabel (k = 5) dan banyaknya data (N = 95), diperoleh nilai D-W sebesar 1,999. 

Besarnya DW tabel untuk dL (batas luar) = 1,718. Besarnya  DW tabel untuk Du (batas 

dalam) = 1,820. Besarnya niali 4-dU = 4 – 1,820 = 2,18, dan besarnya nilai 4-dL = 4 – 1,718 

= 2,282. 

Hasil Uji Regresi 

Dalam bagian ini disajikan analisis terhadap data yang telah diperoleh selama pelaksanaan 

penelitian. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut dilakukan pengujian terhadap 
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hipotesis penelitian. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dengan bantuan program 

SPSS 14 diperoleh hasil seperti tampak pada tabel berikut. 

Hasil Regresi Analisis Linier Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardiezd Coefficients 

t Sig B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.079 .777  -5.252 .000 

    Ln.SK .100 .034 .107 2.973 .003 

    NPM .136 .275 .018 .494 .621 

    GROWTH -.026 .154 -.006 -.166 .868 

    SIZE .110 .027 .157 4.120 .000 

    ASET -2.709 .210 -.485 -12.908 .000 

Adjusted R Square .296     

Hasil Uji F hitung 47.727     

 

Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Ln.SM = -4,079 + 0,100 Ln.SK + 0,146 NPM -  0,026 GROWTH +  0,110SIZE   – 

2,709 SA + e  

Diperoleh bahwa variabel  Struktur kepemilikan, NPM  dan ukuran perusahaan memiliki 

koefisien positif sedangkan pertumbuhan dan Struktur Aset memiliki koefisien dengan arah 

negatif. Koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R
2
 sebesar 0,296. Hal ini 

berarti bahwa 29,6% variasi struktur modal dapat dijelaskan oleh struktur aset, profitablitas 

NPM, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan struktue kepemilikan saham, 

sedangkan sisanya sebesar 70,4% Struktur modal dijelaskan oleh variabel lainnya. 

Hasil Uji t 

Variabel p-value Keterangan 

Struktur Kepemilikan 0,003 Signifikan 

Profitabilitas 0,621 Tidak Signifikan 

Pertumbuhan Aset 0,868 Tidak Signifikan 

Ukuran Perusahaan 0,000 Signifikan 

Struktur Aset 0,000 Signifikan 

 

Untuk mendapatkan signifikansi pengaruh dari keenam variabel tersebut terhadap Struktur 

Modal dapat diuji sebagai berikut : 

Hasil uji t terhadap variabel struktur kepemilikan dengan menggunakan uji t. Hipotesis nol 

dan hipotesis alternatif dinyatakan sebagai berikut: 

Ho : Struktur Kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

H1 : Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap struktur modal 

Dari hasil estimasi variabel Struktur kepemilikan saham diperoleh nilai t = 2,973 dengan 

probabilitas sebesar 0,003. Nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa 
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variabel Struktur kepemilikan saham memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 1 diterima.  

Hasil uji t terhadap variabel profitabilitas dengan menggunakan uji t. Hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif dinyatakan sebagai berikut: 

Ho : NPM tidak  mempunyai pengaruh terhadap struktur  modal 

H2 : NPM mempunyai pengaruh terhadap struktur  modal 

Dari hasil estimasi variabel profitabilitas diperoleh nilai t = 0,494 dengan probabilitas sebesar 

0,621. Nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05 berarti variabel profitabilitas NPM tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa 

Hipotesis 2 ditolak.  

Hasil uji t terhadap variabel pertumbuhan aset dengan menggunakan uji t. Hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif dinyatakan sebagai berikut: 

Ho : Pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

H3 : Pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal 

Dari hasil estimasi variabel pertumbuhan aset diperoleh nilai t = -0,166 dengan probabilitas 

sebesar 0,868. Nilai signifikansi t yang lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel 

pertumbuhan aset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan 

demikian berarti bahwa Hipotesis 3 ditolak. 

Hasil uji t terhadap variabel ukuran perusahaan dengan menggunakan uji t. Hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif dinyatakan sebagai berikut: 

Ho : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal 

Dari hasil estimasi variabel Ukuran perusahaan diperoleh nilai t = 4,120 dengan probabilitas 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa variabel ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal dengan arah positif. 

Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 4 diterima.  

Hasil uji t terhadap variabel struktur aktiva dengan menggunakan uji t. Hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif dinyatakan sebagai berikut: 

Ho : Struktur Aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

H5 : Struktur Aset berpengaruh terhadap struktur modal 

Dari hasil estimasi variabel Struktur aset diperoleh nilai t = -12,908 dengan probabilitas 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,05 berarti variabel likuiidtas 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal dengan arah negatif. Dengan 

demikian berarti bahwa Hipotesis 5 diterima.  
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PEMBAHASAN 

Struktur kepemilikan (X1) 

Dari hasil estimasi variabel struktur kepemilikan diperoleh memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap struktur modal. Hal ini bearti bahwa perbandingan pemegang saham insider terhadap 

pemegang saham publik dapat mnementukan proporsi penggunaan hutang oleh perusahaan. 

Pemilik saham publik akan menginginkan bahwa pendanaan perusahaan seharusnya lebih 

banyak menggunakan modal sendiri. Hal ini dengan pertimbangan bahwa penggunaan modal 

dari hutang akan memiliki risiko yang lebih besar dalam bentuk meningkatnya kewajiban 

perusahaan untuk mengembalikan hutang  beserta bunganya. Namun demikian pemilikan 

saham insider yang melakukan sebagai pihak yang lebih banyak mengetahui mengenai 

perusahaan tentunya akan berusaha untuk memaksimalkan segala kemungkina yang ada untuk 

meningkatkan perusahaan termasuk dengan hutang. Hal ini adalah dengan pertimbangan 

bahwa mendapatkan dana dari hutang  dinilai lebih mudah dan cepat diperoleh daripada 

mendapatkan dana dari pemegang saham yang harus melalui proses right issue. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Kartini dan Arianto (2008) yang menunjukan 

bahwa Struktur Kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap Struktur Modal.  

Profitabilitas (X2) 

Dari hasil estimasi variabel profitabilitas NPM diperoleh tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap struktur modal dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa profit yang 

tinggi pada perusahaan tidak memberikan kecenderungan perusahaan, untuk menggunakan 

hutang akan yang relatif lebih kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. 

Dalam hal ini manajer akan lebih senang menggunakan pembiayaan dari laba ditahan, 

kemudian hutang, dan terakhir penjualan saham baru. Berdasaran uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa variabel profitabilitas behubungan signifikan negatif terhadap struktur 

modal. Dengan tidak adanya pengaruh dari variabel NPM pada perusahaan menunjukkan 

bahwa pecking order theory maupun trade off theory dipakai oleh beberapa perusahaan. 

Dalam beberapa hal nampaknya banyak perusahaan akan cenderung menerapkan pecking 

order theory daripada trade off theory. Kondisi perekonomian yang memiliki ketidakpastian 

yang tinggi nampaknya mendorong manajemen untuk lebih memfokuskan pada penggunaan 

sumber pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Dalam hal ini pendanaan internal 

nampaknya dianggap lebih aman dibanding pendanaan ekternal yang memiliki pengembalian 

plus bunga obligasi. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh berarti semakin rendah 

kebutuhan dana eksternal (hutang) sehingga semakin rendah pula struktur modalnya (Yuke 

Prabansari (2005). 

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bram Hadianto (2007), M Sienly 

Veronica Wijaya dan Bram Hadianto (2008), Yuke Prabansari dan Hadri Kusuma (2005), 

Hasa Nurrohim KP (2008) yang menunjukan bahwa Profitabilitas (NPM) berpengaruh 

negatif terhadap Struktur Modal. 
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Pertumbuhan Aset (X3) 

Pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pendanaan. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan 

yang besar kurang memiliki berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan perusahaan. Dalam 

hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi dimana peningkatan penjualan akan dimanfaatkan 

oleh perusahaan untuk menambah modal perusahaan sebagai laba ditahan, namun terkadang 

juga pada akhirnya akan dibagikan dalam bentuk dividen yang dibagikan kepada investor. 

Dalam hal ini nampaknya manajemen tetap berkeinginan menjaga likuiditas perusahaan 

dengan membiarkan cadangan kas perusahaan tetap tinggi sebagai upaya untuk membayar 

beberapa hutang jangka pendeknya, sehingga hal ini pertumbuhan tidak berpengaruh pada 

kebijakan hutang atau strktur modal perusahaan. Dengan kata lain ada kemungkinan bahwa 

dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka kemungkinan perusahaan mendapatkan 

laba akan semakin besar, sehingga sebagian hasil laba yang diperoleh akan disisihkan untuk 

membayar hutang yang pada akhirnya akan memungkinkan menurunkan hutang perusahaan. 

Namun kemudian di sisi lain pertumbuhan penjualan perusahaan terkadang dimanfaatkan 

untuk meningkatkan usaha perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula pendanaan 

perusahaan. Selain itu dengan pertumbuhan penjualan, timbul kepercayaan kredit terhadap 

perusahaan, sehingga pembukaan hutang baru dapat diterima oleh kreditor. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kartini, Tulus Arianto 

(2008) dan Yuke Prabansari, Hadri Kusuma (2005) yang menunjukan bahwa pertumbuhan 

aktiva berpengaruh positif terhadap Struktur Modal. 

Ukuran Perusahaan (X4) 

Pengujian hipotesis 4 mendapatkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

struktur modal dengan arah positif. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya dimana perusahaan yang besar cenderung melakukan hutang kepada 

pihak ketiga. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kebutuhan dana yang besar dan 

salah satu alternatif pemenuhan dananya adalah dengan menggunakan dana eksternal. 

Perusahaan besar cenderung memiliki pasar saham yang lebih luas sehingga penggunaan 

modal sendiri dalam struktur modal juga cukup besar. 

Suatu perusahaan besar yang sahamnya tersebar luas, dimana setiap perluasan modal saham 

hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya pengendalian 

dari pihak yang lebih dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan, yaitu pihak pemegang 

saham pengendali dimana pemegang saham pengendali tersebut memiliki keputusan yang 

lebih besar dalam mengendalikan manajemen perusahaannya, dibandingkan dengan 

pemegang saham minoritas, sehingga keputusan yang diambil sering mengabaikan keputusan 

kelompong pemegang saham. Sebaliknya perusahaan kecil dimana sahamnya tersebar hanya 

di lingkungan kecil maka penambahan jual saham akan mempunyai pengaruh besar terhadap 

kemungkinan hilangnya kontrol dari pihak pemegang saham pengendali terhadap perusahaan 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan besar akan lebih berani untuk mengeluarkan / 

menerbitkan saham baru dalam pemenuhan kebutuhan dananya jika dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuke 
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Prabansari dan Hadri Kusuma (2005) yang menunjukan bahwa Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif terhadap Struktur Modal. 

Struktur Aset (X5) 

Pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa rasio struktur aktiva perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan pendanaan dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa 

manajemen menggunakan posisi aset tetap sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan 

hutang. Hal ini terkait dengan kecenderungan bahwa manajemen akan berhati-hati dalam 

menggunakan dan membuat kebijakan hutang baru, agar kewajiban perusahaan akan semakin 

kecil. Semakin tinggi struktur aset (yang berarti semakin besar jumlah aset tetap) maka 

penggunaan modal  sendiri akan semakin tinggi (yang berarti penggunaan modal asing 

semakin sedikit) atau struktur modalnya makin rendah. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Bram Hadianto (2007) dan M Sienly wijaya dan Bram 

Hadianto (2008) yang menunjukan bahwa Struktur Aset  berpengaruh negatif terhadap 

Struktur Modal. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh struktur kepemilikan, 

profitabilitas, pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, struktur aset dan struktur modal 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005-2010, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan hasil bahwa struktur kepemilikan berpengaruh 

positif yang signifikan terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikansi 

yang lebih kecil dari profitabilitas, yaitu 0.003 < 0,05. Hasil penelitian secara konsisten 

menunjukkan hasil bahwa profitabilitas (NPM) tidak memiliki berpengaruh yang signifikan 

terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikansi yang lebih besar dari 

profitabilitas, yaitu 0,621 < 0,05. Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan hasil bahwa 

pertumbuhan aset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikansi yang lebih besar dari profitabilitas, 

yaitu 0.868 < 0,05. Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan hasil bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan arah positif. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil signifikansi yang lebih kecil dari profitabilitas, yaitu 0,000 < 0,05. 

Hasil perhitungan secara konsisten menunjukkan hasil bahwa struktur aset berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal dengan arah negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

signifikansi yang lebih kecil dari profitabilitas, yaitu 0,000 < 0,005.  

Berdasarkan kesimpulan yang diatas, maka saran yang ingin dikemukakan adalah Investor 

nampaknya perlu memperhatikan nilai struktur pendanaan perusahaan dengan tetap 

mempertimbangkan dampak positif maupun negatifnya. Dalam hal ini investor nampaknya 

perlu mencermati dari struktur hutang yang dimiliki perusahaan serta pemanfaatannya agar 

hutang yang dimiliki perusahaan dapat memiliki komposisi yang ideal dengan kemampuan 

dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah 

sampel dengan tidak hanya pada perusahaan manufaktur.  
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Semula penelitian ini direncanakan dari tahun 2005 – 2011, akan tetapi saat ini data tahun 

2011 sampai dengan penelitian ini dibuat data laporan keuangan belum tersedia dengan 

lengkap. Model regresi Linier yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan R
2 

yang 

cukup kecil yaitu hanya sebesar 29,6%. Dalam penelitian terdapat data penelitian yang 

extremes sehingga ada data yang harus dihilangkan dan menyebabkan sampelnya menjadi 

berkurang. 

Pada peneliti selanjutnya variabel yang akan digunakan harus lebih dikembangkan untuk lebih 

menyesuaikan antara variabel independen dengan item informasi struktur modal. Memperluas 

penelitian dengan mengambil seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan menambah periode penelitian. Hal ini karena perusahaan yang terdaftar 

di BEI, tidak hanya bergerak dalam sektor manufaktur saja, seperti non manufaktur. 

Penelitian selanjutnya diharapkan memasukan variabel baru yang lebih sesuai dengan variabel 

dependen untuk menghasilkan R
2 

yang lebih baik. 
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Abstrak: Profesi Akuntan Publik (auditor) berada dalam situasi yang dilematis, di 

satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai 

kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun 

di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan ole klien yang 

membayar fee atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap 

menggunakan jasanya di waktu mendatang. Posisinya yang unik seperti itulah yang 

menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas auditnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis danmembuktikan bukti 

empiris pengaruh akuntabilitas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Sampel 

yang digunakan sebanyak 52 responden yaitu auditor yang terdapat pada 11 KAP di 

Kota Semarang. Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah metode 

kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Sehingga motivasi dan implementasi pertanggungjawaban sosial dalam diri auditor 

yang lebih besar serta kompetensi yang baik dari akuntan maka akan membuat 

semakin baik kualitas audit yang dihasilkan auditor. 

Kata kunci: Akuntabilitas, Kompetensi, Kualitas audit 

 

Abstract: Profession of Public Accountants (auditors) are in a dilemma situasion, one 

side must be independent auditors provide on opinion about the fairness of financial 

statements relating to the interest of many parties, but on the other hand he also 

should be able ti meet the demands required by the clients pay a fee for his service to 

his clients are satitified with his work and still use his services in the fiture. Unoque 

position as thats what puts the auditor in dilemma situasion that may affect quality of 

the audit. The study aims was conducted much find out how the relationship of 

accountability and competency auditors of audit quality. The sample by 52 

respondents found the auditors on 11 KAP in the city of  Semarang. Primary data 

collection method used is questionnaire method. Date analysis techniques used in this 

study is the techniques of multiple regresion analysis. Based on the research result 

can be concluded that accountability, and competence has positive and significant 

impact on audit quality. So that greater motivation, the implementation of social 

accountability that is leager accountant and a good competence of accounttans then it 

would make the better quqlity of the resulting auditors audit. 

Keywords: Accountability, Competence, Quality Audit 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana 

pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut 

FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan 
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(relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk 

diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor 

independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat 

diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan akan semakin mendapatkan 

kemudahan-kemudahan dalam menjalankan operasi perusahaannya. 

Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari 

kasus Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di Indonesia membuat kredibilitas 

auditor semakin dipertanyakan. Kasus Telkom tentang tidak diakuinya KAP Eddy Pianto oleh 

SEC dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa mereka tidak mengakui keberadaan 

KAP Eddy Pianto (Unti Ludigdo, 2006). Hal tersebut bisa saja terkait dengan kompetensi dan 

akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor masih diragukan oleh  SEC, dimana kompetensi dan 

akuntabilitas merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki oleh auditor. 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat 

antara manajer dan pemegang saham. Sehingga perusahaan harus semakin kritis dalam 

memlih Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan 

perusahaan.Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada 

masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh 

kliennya dan juga menjual jasa sebagai konsultasi pajak, konsultasi di bidang manajemen, 

penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.Pemberian opini akuntan 

harus didukung oleh bukti audit kompeten yang cukup, dimana dalam mengumpulkan dan 

menganalisa bukti audit, auditor harus mempunyai keahlian audit dan kompetensi yang baik 

agar diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar dalam pemberian opini akuntan 

(Suraida, 2005) dalam Wahyuningtias (2010). 

Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas), dan 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menyelesaikan proses audit tersebut. De 

Angelo dalam Elisha Muliani Singgih dkk. (2010), mendefinisikan kualitas audit sebagai 

probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu 

pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Menurut Irahandayani (2003), kualitas auditor 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : berkualitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan 

tidak berkualitas (tidak dapat dipertanggungjawabkan). 

Cloyddalam Diani Madisar dan Ria Nelly Sari (2007) meniliti pengaruh akuntabilitas 

terhadap hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan 

kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi.  

Rai dalam Ika Sukriah dkk. (2009) mengatakan bahwa kompetensi adalah kualifikasi yang 

dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, 

seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta 

keahlian khusus dibidangnya. 
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Pertanyaan masyarakat tentang kualitas audit yang dilakukan akuntan publik bertambah besar 

setelah terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan hasil audit para akuntan publik. Hal ini 

bisa kita lihat pada Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2009, yaitu adanya sanksi 

pembekuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan terhadap beberapa KAP dalam beberapa 

tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin dua akuntan publik (AP) dan 

satu kantor akuntan publik (KAP). Mereka adalah KAP Atang Djaelani, dan AP Muhamad 

Zen serta AP Rutlat Hidayat. Izin KAP Atang Djaelani dikenai pembekuan izin selama 3 

bulan melalui KMK Nomor 877/KM. 1/2008 terhitung mulai tanggal 17 Desember 2008. 

KAP tersebut telah dikenai sanksi peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan 

terakhir, pelanggaran yang telah dilakukan yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 

dan laporan keuangan KAP tahun takwim 2004 dan 2007, sehingga berpengaruh cukup 

signifikan terhadap Kualitas audit yang diberikan oleh KAP Atang Djaelani. 

Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan timbulnya keraguan atas integritas auditor KAP. 

Pengguna jasa KAP mengharapkan agar auditor dapat memberikan pendapat yang tepat, 

tetapi dalam praktik masih kerap kali terjadi pemberian pendapat akuntan yang tidak sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam SPAP. Untuk itu para auditor senantiasa dituntut 

untuk mentaati standart auditing dan Standart Profesional Akuntan Publik (SPAP), serta 

berperilaku sesuai dengan kode etik, sehingga laporan audit yang diberikan akan lebih 

berkualitas. Olehkarena itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 

pengaruh akuntabilitas (motivasi, kewajiban sosial) terhadap kualitas audit; (2) untuk 

mengetahui pengaruh kompetensi (pengetahuan, pengalaman kerja) terhadap kualitas audit. 

Selanjutnya akan dibahas mengenai kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, metode 

penelitian, dan pembahasan serta kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian yang akan 

disajikan di bawah ini. 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Auditing 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat 

antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan 

pengesahan terhadap laporan keuangan. Para penggguna laporan keuangan terutama para 

pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh 

auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor 

mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh 

karena itu, kualitas audit merupakan hal penting harus dipertahankan oleh para auditor dalam 

proses pengauditan. 

Tujuan auditing pada umumnya adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai 

apakah laporan keuangan kilen telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangakan auditor bekerja dengan 

menarik kesimpulan dari suatu proses auditing. Berkualitas atau tidaknya hasil pekerjaan 

auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan 

mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. 
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Akuntabilitas 

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti 

pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta 

pertanggunganjawab. 

Tetclock dalam Diani dan Ria 2007, mendifinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan 

psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan 

keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Dalam sektor publik, akuntabilitas dapat 

diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik 

(Stanbury, 2003) dalam M. Taufik Hidayat (2011). 

Prasyarat utama mewujudkan akuntabilitas harus berada pada situasi dan kondisi lingkungan 

yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan pertanggungjawaban serta 

lingkungan yang demokratis dalam menyampaikan pendapat, saran, kritik, maupun 

argumentasi terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah. 

Akuntabilitas pada penelitian Elisha dan Icuk ( 2010) menggunakan tiga indikator yaitu 

meliput: Motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial. Tetapi pada penelitian ini 

akan menggunakan 2 indikator yaitu motivasi dan kewajiban sosial.  

Motivasi 

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau 

mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk 

menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah 

sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia 

telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. 

Kewajiban Sosial 

Rendy dalam M.Taufik Hidayat (2011) menyatakan bahwa kewajiban sosial merupakan 

pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh 

masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Jika seorang akuntan 

menyadari akan betapa besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan 

memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaikbaiknya, maka 

ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut. 

Maka ia akan merasa berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan 

profesinya tersebut dengan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Hal inilah yang 

disebut sebagai kewajiban sosial. 

Kompetensi  

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, 

pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan 
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dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, 

ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium.Kompetensi 

sebagai suatu keahlianyang cukup dan secara eksplisitdapat digunakan untuk melakukan audit 

secara obyektif, ukuran keahlian atau kompetensi tidak cukup hanya pengalaman tetapi 

diperlukan pertimbanganpertimbanganlain dalam pembuatan suatu keputusan yang baik 

karena padadasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain disamping pengalaman yaitu 

pengetahuan. 

Kualitas Audit 

De Angelo dalam St.Nurmawar (2011)  mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan 

bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan 

pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada 

dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung 

pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. 

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas bahwa auditor dituntut oleh pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan untuk dapat menjalankan kewajibannya 

ada tiga komponen yang harus dimiliki auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi, 

dan akuntabilitas.Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor 

dalammenjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etikakuntan, 

standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku diIndonesia. Setiap audit harus 

mempertahankan integritas dan objektivitas dalammelaksanakan tugasnya dengan bertindak 

jujur, tegas, tanpa pretensi sehinggadia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau 

permintaan pihak tertentu untukmemenuhi kepentingan pribadinya. 

 

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit 

Motivasi secara umum merupakan keadaan dalam diri seseorangyang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam profesi 

auditor dapat ditunjukan dengan seberapa besar seorang auditor memiliki motivasi dalam 

tugasnya memeriksa laporan keuangan sehingga auditor dapat mengerjakannya dengan 

sungguh-sungguh. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

X1a : Motivasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat 

yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan, makahipotesis yang diajukan adalah: 

X1b:kewajiban sosial berpengaruh positif terhadap kualitas auditor. 

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 
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Kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan 

audit dengan benar. Dalam melaksanakn audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal 

yang baik,pengetahuan yang memadai, dan pengalaman kerja yang cukup. 

Penelitian M. Nizarul dkk. menyatakan bahwa kompetensi auditor yang yang berdimensi 

pengetahuan dan pengalaman kerja auditor memiliki hubungan positif terhadap kualiltas hasil 

auditor 

Pada penelitian ini variabel kompetensi akan diproksikan dengan variabel pengalaman dan 

pengetahuan terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut: 

Pengetahuan  

Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan 

tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Perbedaan pengetahuan diantara auditor 

akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Penelitian cloyd 

dalam Diani dan Ria (2007) membuktikan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas 

hasil kerja auditor jika didukung oleh pengetahuan yang tinggi. 

Berdasarkan penelitian telah memberikan bukti bahwa pengetahuan dalam melakukan audit 

mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat 

dibuat hipotesis bahwa: 

X2a : Pengetahuan audit berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit 

Pengalaman kerja 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi 

bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai 

suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. 

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan 

seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan 

yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan 

pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Hal tersebut mengidentifikasi bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimilki 

auditor maka akan semakin baik dan meningkatkan kulitas audit yang dihasilkannya. 

Penelitian Budi dkk. dalam sukriah (2009) menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak 

mempunyai pengaruh terhadap komitmen profesional maupun pengambilan keputusan etis. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

X2b: Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit.  
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Kerangka Teoritis 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau suatu sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas dan dapat disebut sebagai variabel konsekuensi, Indriantoro 

dan supomo (1999 :78). Tujuan penelitian adalah memahami dan mmbuat variabel dependen, 

menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel dependen 

merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen/terikat adalah: Kualitas Audit (Y). Variabel 

bebas identik dengan variabel penjelas atau independen atau variabel yang mendahului. 

Variabel independen disebut juga variabel predikator yang biasa dilambangkan dengan (X) 

adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif atau negatif. Yaitu, 

jika terdapat variabel independen, variabel dependen juga ada, dan dengan setiap unit 

kenaikan atau penurunan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

Akuntabilitas (X1) dan Kompetensi ( X2). 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengoperasikan construct (gagasan), sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 

dapat melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara 

pengukuran construct yang lebih baik (Indriantoro dan Supomo, 1999).  

No Nama 

Variabel 

Definisi 

Variabel 

Indikator Sumber 

1. 

 

 

Akuntabilitas  Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi 

yang membuat seseorang berusaha 

mempertanggungjawabkan semua tindakan dan 

keputusan yang diambil kepada lingkungannya. 

1. Motivasi 

2. Kewajiban 

sosial 

Tetclock 

dalam Diani 

dan Ria 

(2007) 

2. Kompetensi  Kompetensi sebagai keahlian seseorang yang 

berperan secara berkelanjutan yang mana 

pergerakannya melalui proses pembelajaran dari 

“mengetahui sesuatu menjadi mengetahui 

bagaimana” seperti misalnya dari sekedar 

pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu 

kepada suatu pertanyaan yang bersifat intuitif.  

1. Pengetahuan  

2. Pengalaman 

kerja 

Dreyfas dan 

Dreyfus 

dalam 

Bambang 

Subagyo 

(2011)  

3. Kualitas Kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor 1. Besarnya De Angelo 
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Audit akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran 

mengukur kualitas audit berkaitan dengan 

pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangakan 

pelaporan pelanggaran tergantung kepeda dorongan 

auditor untuk mengungkapkan pelanggaran 

tersebut. Dorongan ini tergantung pada 

independensi yang dimilki auditor tersebut. 

 

kompensasi 

2. Pemahaman 

terhadap sistem 

informasi 

akuntansi klien 

3. komitmen 

menyelesaikan 

audit 

4. SPAP sebagai 

pedoman 

5. Tidak mudah 

percaya 

pernyataan 

klien 

6. Pengambilan 

keputusan 

dalam 

Nizarul et.al 

(2007) 

 

Populasi merupakan batas objek penelitian dan sekaligus merupakan batas bagi proses induksi 

(generalisasi) hasil penelitian yang bersangkutan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

auditor independen yang bekerja pada KAP di Semarang, karena merupakan kota Atlas yang 

strategis untuk berbisnis dan hal tersebut menuntut para auditor yang independen dalam 

melakukan tugasnya yaitu melekukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, sedangakan 

sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan penelitian sebagai 

objek penelitian. Dalam penelitian ini sampelnya adalah auditor yang bekerja di KAP Kota 

Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik di Semarang adalah purposive sampling yaitu teknik mengambil 

sampeldengan menyesuaikan diri berdasar kriteria. Adapun kriteria-kriteria penetuan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden tidak dibatasi oleh jabatan auditor pada kantor akuntan publik (partner, junior, 

atau senior) sehingga semua auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat 

diikutsertakan sebagai responden. 

2. Mempunyai pengalaman bekerja di kantor akuntan publik minimal 2 tahun 

3. Berdasarkan pada kesediaan Kantor Akuntan Publik menerima permohonan pengisian 

kuesioner untuk penelitian ini. 

Metode pengumpulan data yang diperlukan dan relevan untuk membantu penelitian yang 

sedang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan memasukkan hal-hal yang relevan dengan 

penelitian yang tengah dilakukan yaitu pengumpulan data literatur dan mencari informasi dari 

internet yang mendukung tujuan penelitian terkait dalam penulisan tinjauan pustaka. Data 

dikumpulkan dengan metode kuesioner dengan diantar langsung kepada responden. Dengan 

cara ini diharapkan tingkat pengembalian dapat lebih ditingkatkan.  Kuesioner yang dikirim 

disertai dengan surat permhonan serta penjelasan tentang tujuan penelitian dilakukan. 

Petunjuk pengisian kuesioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan 

pengisian jawaban sesungguhnya dengan lengkap. 
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Penelitian ini menggunakan tipe pertanyaan tertutup dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. 

Skala likert menyajikan serangkaian pertanyaan dimana responden dapat memilih salah satu 

jawaban yang paling mewakili pendapatnya dan dapat diurutkan menurut sifat secara 

progresif. Untuk setiap jawaban dari pertanyaan tersebut telah ditentukan skornya. Berikut 

tabel penilaian dari setiap pertanyaan yang digunakan dalam penelitian. 

Penilaian Skor Pertanyaan 

Jawaban  Nilai 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

Tidak setuju (TS) 2 

Netral ( N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat setuju (SS) 5 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (multiple 

regression). Hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta hipotesis-hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini. Regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen 

dengan beberapa variabel independen dalam satu model prediktif. Model regresi berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan berikut ini : 

Y = 0 +1aX1a+bX1b+ 2aX2a+  2b X2b+e 

Di mana: 

Y  : Kualitas Audit 

X1a : Motivasi 

X1b : Kewajiban Sosial 

X2a : Pengetahuan   

X2b : Pengalaman Kerja 

1a  : Koefisien variabel Motivasi 

b : Koefisien variabel Kewajiban Sosial 

2a : Koefisien Variabel Pengetahuan 

2b   : Koefisien Variabel Pengalaman Kerja 

e  : Error 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan data primer sebagai sumber 

datanya. Oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

kuesioner sebagai instrumennya, yang kemudian disebarkan kepada para responden yaitu para 

auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di Kota Semarang. Dari 88 kuesioner yang 
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disebarkan, sebanyak 34 kuesioner tidak kembali, dan 2 kuesioner tidak terisi lengkap, 

sehingga hanya 52 kuesioner yang dapat diolah. 

Untuk menguji validitas setiap pertanyaan dalam kuesioner maka digunakan rumus korelasi 

product moment. Uji signifikasi dengan membandingkan r hitung dengan r tabel (0,273). 

Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa semua indikator yang digunakan untuk 

mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Diperoleh 

bahwa dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 

korelasi yang lebih besar dari 0,273 yaitu r tabel untuk sampel  sebanyak 52. 

Pengujian reliabilitas setiap variabel menggunakan teknik cronbach alpha. Suatu kontruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60.  

Tabel Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel  Cronbach Alpha Keterangan  

Motivasi  0,841 Reliabel  

Kewajiban Sosial 0,883 Reliabel 

Pengalaman  0,852 Reliabel 

pengetahuan 0,827 Reliabel 

Kualitas Audit 0,755 Reliabel 

 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang 

lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. 

Uji Asumsi Klasik 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan PP Plot dan diperkuat dengan Uji 

Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual model regresi. Berdasakan hasil pengujian nilai 

kolmograv Smirnov menunjukkan hasil yang lebih besar dari 0,05. Pengujian 

multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Pengujian multikolinieritas 

dilakukan pada model regresi. Berdasrkan hasil pengujian bahwa nilai VIF pada mmasing-

masing variabel bernilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen bebas dari gejala multikolineritas. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara meregreskan 

seluruh variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika tidak terdapat hasil yang 

signifikan, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pola yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara predictor 

dengan nilai residualnya. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya 

heteroskedastisitas. 

Pengujian Hipotesis 

Arah koefisien regresi variabel Motivasi terhadap kualitas audit diperoleh sebesar 0,229 

dengan arah positif. Hasil pengujian pengaruh Motivasi terhadap Kualitas Audit menunjukkan 
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nilai t sebesar 2.129 dan signifikansi sebesar 0,038. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih 

kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada α 5%, 

Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini berarti Hipotesis 

1 diterima. 

Arah koefisien regresi variabel kewajiban sosial terhadap kualitas audit diperoleh sebesar 

0,279 dengan arah positif. Hasil pengujian pengaruh kewajiban sosial terhadap Kualitas Audit 

menunjukkan nilai t sebesar 2.576 dan signifikansi sebesar 0,013. Nilai signifikansi pengujian 

tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan 

bahwa pada α 5%, Kewajiban sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Audit. Hal ini berarti Hipotesis 2 diterima. 

Arah koefisien regresi variabel Pengalaman terhadap kualitas audit diperoleh sebesar 0,259 

dengan arah positif. Hasil pengujian pengaruh pengalaman terhadap Kualitas Audit 

menunjukkan nilai t sebesar 2.301 dan signifikansi sebesar 0,026. Nilai signifikansi pengujian 

tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan 

bahwa pada α 5%, pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal 

ini berarti Hipotesis 3 diterima. 

Arah koefisien regresi variabel pengetahuan terhadap kualitas audit diperoleh sebesar 0,298 

dengan arah positif. Hasil pengujian pengaruh pengetahuan audit terhadap Kualitas Audit 

menunjukkan nilai t sebesar 2.653 dan signifikansi sebesar 0,011. Nilai signifikansi pengujian 

tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan 

bahwa pada α 5%, pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Hal ini berarti Hipotesis 4 diterima. 

Pembahasan 

Hipotesis H1 didesain untuk menguji pengaruh motivasi akuntan terhadap kualitas audit. Hal 

ini merupakan harapan bahwa akuntan yang memiliki motivasi yang kuatuntuk menjaga 

standar kerjaprofesi yang akan menggambarkan tingginya tingkat kualitas auditnya.  Hasil 

pengujian mendapatkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 

audit dengan arah positif. Hal ini berarti bahwa motivasi yang lebih besar dapat memberikan 

hasil audit yang lebih berkualitas.  Hasil ini mendukung penelitian Mardisar dan Sari (2007), 

Singgih Bawono (2010). Kondisi demikian menunjukkan bahwa implementasi dari motivasi 

yang ada dalam diri akuntan yang lebih besar akan memberikan kualitas audit yang lebih baik. 

Hipotesis H2 didesain untuk menguji pengaruh kewajiban sosial akuntan terhadap kualitas 

audit. Hal ini merupakan harapan bahwa akuntan yang memiliki kewajiban social yang 

besarakan menggambarkan tingginya tingkat kualitas auditnya.  Hasil penelitian mendapatkan 

bahwa kewajiban sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kualitas audit 

dengan arah koefisien positif. Hasil ini mendukung penelitian Supardi dan Mutakin (2008). 

Serta tidak sejalan dengan penelitian Sukriah et al (2009) Kondisi demikian menunjukkan 

bahwa implementasi dari kewajiban sosial yang ada dalam diri akuntan yang lebih besar akan 

memberikan kualitas hasil audit yang lebih tinggi.   
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Hipotesis H3 didesain untuk menguji hubungan antara kompetensi akuntan berupa 

pengalaman audit dengan terhadap kualitas audit. Hal ini merupakan harapan bahwa akuntan 

memiliki pengalaman melakukan audit yang lebih banyakakan menggambarkan tingginya 

tingkat kompetensi profesionalnya dan akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas.  Hasil 

penelitian mendapatkan bahwa pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat kualitas audit dengan arah koefisien positif. Hasil ini mendukung penelitian 

sebelumnya. Hasil ini mendukung penelitian Sukriah et al (2009). Serta hasil ini tidak 

mendukung penelitian Singgih dan Bawono (2010). Kondisi demikian menunjukkan bahwa 

akuntan dengan pengalaman kerja yang lebih banyak akan memberikan kualitas audit yang 

lebih baik. 

Hipotesis H4 didesain untuk menguji hubungan antara kompetensi akuntan berupa 

pengetahuan auditor mengenai auditing terhadap kualitas audit. Hal ini merupakan harapan 

bahwa akuntan memiliki pengetauan mengenai auditing yang lebih banyakakan 

menggambarkan tingginya tingkat kompetensi profesionalnya dan akan menghasilkan audit 

yang lebih berkualitas. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat kualitas audit dengan arah koefisien positif. Hasil ini 

mendukung penelitian Diani dan Ria (2007) Kondisi demikian menunjukkan bahwa 

pengetahuan dalam melakukan audit pada diri akuntan yang lebih banyak akan memberikan 

kualitas hasil audit yang lebih tinggi. Akuntan yang memiliki pengetahuan mengenai auditing 

akan kebih mudah menemukan gap atau kesalahan yang dilakukan dengan idealisme profesi 

audit.  

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang bertujuan mencari bukti empiris tentang 

hubungan antara akuntabilitas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di 

Semarang. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Motivasi seorang auditor 

berpengaruh sigifikan terhadap kualitas audit, sehingga semakin tinggi motivasi yang dimilki 

auditor maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkannya. (2) Kewajiban sosial 

dalam melaksanakan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. (3) Pengalaman dalam 

melaksanakan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin 

berpengalaman seorang auditor maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkannya. 

(4) Pengetahuan seorang auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga 

semakin dalam dan luas pengetahuan seorang auditor maka akan semakin baik kualitas audit 

yang dihasilkan. 

Penelitian ini menggunakan populasi KAP di Kota Semarang dengan sampel 11 KAP yang 

mau menerima kuesioner penelitian ini Penelitian ini menggunakan metode kuesioners 

sehingga dapat terjadi perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan pertanyaan dalam 

kuesioner. 

Saran yang diberikan untuk penelitian yang akan datang adalah memperbanyak jumlah 

sampel KAP dengan cara memperluas wilayah penelitian menjadi Jawa Tengah, dengan 

harapan semakin banyak KAP yang mau menerima kuesioner penelitian sehingga hasilnya 

bisa menjadi lebih baik. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode 
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kuesioner saja, tetapi bisa meenambahkan metode teknik interview sehingga dapat membuat 

informasi yang memperkuat jawaban dalam kuesioner, sehingga tidak terjadi perbedaan 

persepsi dalam menginterpretasikan pertanyaan dalam kuesioner. 
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PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN  ORGANISASI 

DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION 

KARYAWAN (Studi Kasus pada PT. Nyonya Meneer Semarang) 

Kadiman
 

Rr. Dian Indriana T.L. 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh budaya organisasi, 

komitmen organisasi (komitmen afektif, komitmen kontinyu dan komitmen normatif), 

kepuasan kerja terhadap intensitas turnover. Populasi pada penelitian ini adalah 

karyawan PT Nyonya Meneer, teknik pengumpulan sampel dengan menggunakan cara 

accidental sampling yaitu teknik sampling yang memiliki sampel dari individu atau 

unit yang paling mudah dijumpai atau diakses dan sampel yang diambil sebanyak 115 

karyawan. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh yang 

signifikan. Tabel model summary menunjukkan angka koefisien determinasi berganda 

(R
2
) sebesar 0,614. Hal ini berarti sebesar 61,4% dapat dijelaskan oleh variable budaya 

organisasi, komitmen organisasi (komitmen afektif, komitmen kontinyu dan komitmen 

normatif) dan kepuasn kerja, sedangkan sisanya sebesar 38,6 dijelaskan oleh sebab 

lain di luar variable yang diteliti. 

Kata kunci: budaya organisasi, kommitmen afektif, koitmen kontinyu, 

komitmen normatif, kepuasan kerja, turnover intention 

 

Abstract: The purpose of this study is to analyze the influence of organizational 

culture, organizational commitment (affective commitment, continuous commitment 

and normative commitment), job satisfaction on the intensity of turnover. The 

population in this study were employees of PT Nyonya Meneer, sample collection 

techniques by using accidental sampling is sampling technique that has a sample from 

an individual or a unit of the most easily found or accessed, and samples taken as 

many as 115 employees. Of research has been done show a significant effect. Model 

summary table shows the number of multiple determination coefficient (R2) of 0.614. 

This means that for 61.4% can be explained by the variables of organizational culture, 

organizational commitment (affective commitment, continuous commitment and 

normative commitment) and kepuasn work, while the remaining amount of 38.6 is 

explained by other causes beyond the studied variables. 

Keywords: organizational culture, affective commitment, continuance commitment, 

normative commitment, job satisfaction, turnover intention 

PENDAHULUAN 

Dalam beberapa kasus tertentu, turnover memang diperlukan oleh perusahaan tertentu 

terhadap karyawan dengan kinerja rendah, Hollenbeck dan Williams dalam Agus Arianto Toli 

(2001), namun tingkat turnover tersebut harus diupayakan agar tidak terlalu tinggi sehingga 

perusahaan masih memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan atas 

peningkatan kinerja dari karyawan baru yang lebih besar dibanding biaya rekrutmen yang 

ditanggung organisasi. 
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Turnover intentions harus disikapi sebagai suatu fenomena dan perilaku manusia yang penting 

dalam kehidupan organisasi dari sudut pandang individu maupun sosial, mengingat bahwa 

tingkat keinginan berpindah karyawan tersebut akan mempunyai dampak yang cukup 

signifikan bagi perusahaan dan individu yang bersangkutan,Suartana dalam Agus Arianto Toli 

(2001). 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam dunia kerja banyak ditentukan oleh tingkat 

kompetensi, prosionalisme, dan juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya dalam 

Amalia dan Rosita Dewi (2008). Dalam banyak hal tingkat kompetensi yang ada sekarang ini 

berpengaruh terhadap kerja seseorang. Tingkat kompetensi dan profesionalisme harus dimiliki 

setap orang karena itu yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja sekarang ini. Komitmen 

profesional erat kaitannya dengan norma, aturan dan kode etik pada perusahaan, akan tetapi 

sekarang ini banyak kasus yang menunjukkan tingkat komitmen profesianal pegawai sangat 

rendah. Para profesional lebih senang mengasosiasikan dirinya dengan organisasi profesi 

mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan para profesional juga ingin mentaati norma, 

aturan, kode etik profesi dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, Copur dalam 

Restuning diah (2009). 

Komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja yang diteliti oleh Amalin dan Rosita 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja penelitian ini pada kantor akuntan 

publik (KAP) dengan menggunakan variabek role stres sebagai variabel moderating. 

Penelitian yang dilakukan Indah Anis dkk (2003) yang menguji pengaruh komitmen 

organisasi terhadap keinginan untuk berpindah kerja menunjukkan tidak ada hubungan yang 

signifikan terhadap keinginan untuk berpindah kerja auditor. Sunjoyo dan Harsono (2003) 

menguji pengaruh komitmen organisasi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

terhadap turnover intention. 

Turnover karyawan telah menjadi salah satu perhatian penting dalam manajemen sumber daya 

insani baik dari persepektif teoritis maupun praktis. Penelitian yang dilakukan Fransiskus 

(2006) pengujian pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap turnover menunjukkan 

bahwa variabel tersebut sangat kuat untuk dipengaruhi oleh deskriminasi.  

Variabel kepuasan kerja yang diteliti oleh Sunjoyo dan Harsono (2003) mengenai kepuasan 

kerja terhadap Turnover Intenton, mengemukakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap turnover intentions. Indah et al, (2003) mengemukakan bahwa kepuasan 

kerja terhadap keinginan untuk berpindah kerja berpengaruh signifikan terhadap keinginan 

untuk berpindah keja karyawan.  

KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Akuntansi tradisional hanya berfokus pada pelaporan informasi keuangan. Dewasa ini, para 

manajer dan akuntan profesional memerlukan tambahan informasi ekonomik selain sistem 

informasi secara umum dan laporan keuangan. Akuntansi keperilakuan melengkapi data 

keuangan dan mengintegrasikan dimensi perilaku manusia dengan  akuntansi tradisional. 

Siegel dan Marconi (1989) menjelaskan bahwa akuntansi keperilakuan telah melebihi 

akuntansi tradisional berfungsi pada pengumpulan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan 
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informasi keuangan. Ini artinya dimensi akuntansi  dipusatkan pada perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan desain, konstruksi dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang 

efisien. Akuntansi keperilakuan  mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan 

sistem akuntansi, menggambarkan dimensi-dimensi sosial pada suatu organisasi, sehingga 

menjadi pelengkap informasi keuangan yang diaporkan para akuntan pada saat sekarang ini. 

Pengaruh budaya organisasi terhadap turnover intention 

Terdapat tiga dimensi penting dalam kepuasan kerja Luthans, Indah Anis K dll (2003): 

1. Kepuasan kerja merupakan respon emosianal terhadap situasi kerja. 

2. Kepuasan kerja seringkali ditentukan oleh bagaimana hasil yang diperoleh sesuai atau 

melebihi harapan. 

3. Kepuasan kerja mencerminkan beberapa prilaku yang berkaitan. 

Gengsi dan pendapatan yang tinggi dalam status profesional diperkirakan secara konvensional 

berhubungan dengan kepuasan kerja yang tinggi. Kepuasan dikatakan merupakan perasaan 

pegawai tentang menyenangkan atau tidak pekerjaan mereka, atau suatu perasaan tidak 

senang pegawai yang relatif berbeda dari pemikiran objektif dan keinginan perilaku. Menurut 

stoner al al (1996) dalam Masrukhin dan Waridin (2006) budaya merupakan gabungan 

kompleks dari asumsi, tingkah laku, cerita, mitos ,metafora dan berbagai ide lain yang 

menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi angota masyarakat tertentu. Budaya 

organisasi atau Corporete cultur sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang 

dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga angota organisasi 

merasa satu keluarga dan menciptaka suatu kondisi angota organisasi tersebut merasa berbeda 

dengan organisasi lain. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Budaya organisasi berpengaruh terhadap turnover intentios. 

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention 

Komitmen organisasi menurut Williams dan Hazer dalam Agus Arianto merupakan tingkat 

kekerapan identifikasi dan keterikatan individu terhadap organisasi yang dimasukinnya, 

dimana karakteristik komitmen organisasional antara lain: loyalitas seseorang terhadap 

organisasi, kemauan untuk mempergunakan usaha atas nama organisasi, kesesuaian antara 

tujuan seseorang dengan tujuan organisasi dan keinginan untuk menjadi angota organisasi. 

Komitmen organisasi merupakan usaha mendefinisikan dan melibatkan diri dalam organisasi 

dan tidak ada keinginan meninggalkannya. Organisasi yang mampu memberikan perhatian 

yang penuh dan membuat karyawan percaya terhadap organisasi akan memperoleh komitmen 

karyawan. Komitmen karyawan terhadap organisasi akan membuat karyawan setia pada 

organisasi dan bekerja dengan baik untuk kepentingan organisasi Yuwalliantin, dalam Rohadi 

(2010). Keadaan ini sangat baik bagi pencapaian tujuan organisasi karena organisasi 

mendapat dukungan penuh dari anggotanya sehingga dapat berkonsentrasi secara penuh pada 

tujuan yang diprioritaskan. Morrison (1997) dalam Rohadi (2010) menyatakan bahwa 

komitmen merupakan factor yang sangat penting bagi organisasi karena : (1) pengaruhnya 
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bagi turnover dan (2) hubungan dengan kinerja yang mengasumsikan bahwa individu yang 

mempunyai komitmen cenderung mengembangkan upaya yang lebih besar pada pekerjaan. 

Kepuasan kerja dan komitmen organisasi merupakan dua hal yang sering dikaitkan dalam 

setiap penelitian perpindahan karyawan, karena kepuasan kerja merupakan komponen yang 

sangat penting dalam perpindahan karyawan dari perusahaan. Gregson (1992) mengemukakan 

bahwa konstruk kepuasan kerja merupakan anteseden konstruk komitmen organisasi. 

Poznanki & bline (1997); dalam Anis K, M. Noor Ardiyansah dan sutapa (2003), 

mengemukakan bahwa variabel yang konsisten memiliki hubungan yang langsung sebagai 

penyebab turnover adalah job stisfaktions dan organizational commitment. Chohen & 

Hudecek dalam Indah Anis K, M. Noor Ardiyansah dan sutapa, mengungkapkan kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional adalah hal yang  sering dijadikan pertimbangan saat 

mengkaji model pergantian karyawan. 

Dunham et al., (1994) dalam Lia Wita (2009) mengemukakan hubungan yang lebih kuat 

antara komitmen afektif dan turnover intentons karyawan daripada hubungan antara 

komitmen berkelanjutan dengan turnover intention karyawan. Mayer et al., (1993) dalam Lia 

(2009) menunjukakan hubungan negatif antara komitmen afektif dan komitmen berkelanjutan 

dengan turnover intention karyawan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H2a  : Komitmen afektif berpengaruh terhadap turnover intention. 

H2b  : Komitmen kontinyu berpengaruh terhadap turnover intention. 

H2c : Komitmen normatif berpengaruh terhadap turnover intention. 

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention 

Kepuasan kerja merupakan persepsi karyawan terhadap bagaimana pekerjaan mereka 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kehidupannya dan dapat memenuhi segala 

sesuatu yang diinginkannya. Kepuasan kerja bukanlah merupakan suatu sebab melainkan 

akibat, semakin kuat komitmen organisasi akan semakin tinggi kepuasan kerja, karena 

komitmen organisasi dapat mengawali proses rasionalisasi terhadap sikap yang konsisten 

dengan perilaku, Bateman & Straser dalam Rita Andini (2006). Tinggi rendahnya kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi dari seseorang karyawan pada organisasinya akan menentukan 

lama tidaknya dia bersama organisasi tersebut. manusia terdorong untuk menghilangkan 

kesenjangan antara usaha yang dilakukan bagi kepentingan organisasi dan imbalan yang 

diterima. Yang artinya jika seorang karyawan mempunyai persepsi bahwa imbalan yang 

diterima tidak memadai, maka terdapat kemungkinan bahwa karyawan tersebut akan berusaha 

mencari imbalan yang lebih besar di tempat lain. 

Peran seorang pemimpin sangat menentukan kepuasan kerja para karyawan, demikian juga 

dengan komimen yang mereka terapkan. Yulki (2002) mengemukakan kepemimpinan adalah 

proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi kearah 

pencapaian tujuan. Komitmen yang tinggi akan meningkatkan rasa memiliki pekerja terhadap 

organisasi sehingga keinginan untuk meninggalkan organisasi akan berkurang.  Kepuasan 
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kerja dan komitmen memegang peranan kunci pada terjadinya turnover (Glisson dan Durick, 

1988:65) dalam Habibulah (2011). Dapat diktakan bahwa karyawan yang merasakan 

kepuasan kerja dalam suatu organisasi akan memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap 

bertahan dalam organisasi. Robbins (2003) dalam Edi (2009) menjelaskan bahwa pemberian 

kompensasi (rewards) seharusnya dikaitkan dengan prestasi kerja (performance). Sekalipun 

pemberian kompensasi telah dirasakan pada kreteria kinerja, apabila tenaga kerja 

mempersepsi rendah, hasilnya menjadi prestasi kerjanya rendah, menurunnya kepuasan kerja 

(job satisfaction) dan meningkatnya turnover dan absenteeism. Terjadinya turnover 

disebabkan oleh ketidaksenangan karyawan terhadap pekerjaannya dan akan mencari 

alternatif kesempatan pekerjaan lain (Spector, 1997 dalam Edi 2009). 

Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja seseorang, maka semakin rendah intensitasnya untuk 

meninggalkan pekerjaannya itu, hal ini dibuktikan pada penelitian Lum et al., (1998); Johson 

(1987); Yuyetta (2002) dan Tett & Mayer (1993). Handoko (1998); Lum et al., (1998) dalam 

Rita (2006), menyatakan bahwa kepuasan kerja yang rendah biasanya mengakibatkan 

perputaran karyawan yang tinggi. Mereka kepuasan kerjanya rendah mudah meninggalkan 

perusahaan dan mencari kesempatan di perusahaan lain. Gambar 2.1 menunjukkan hubungan 

kepuasan kerja dengan perputaran karyawan (turnover intention). Berdasarkan uraian diatas, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H3 : Kepuasan kerja  berpengaruh terhadap turnover intention. 

Kerangka Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi pada penelitian ini adalah Karyawan PT Nyonya Meneer. Cara pengambilan sampel 

dalam penelitian ini tenik pengunpulan datanya dengan cara  Accidental sampling yaitu teknik 

sampling yang memiliki sampel dari individu atau unit yang paling mudah dijumpai atau 

diakses. Sampel pada penelitian ini yaitu karyawan PT Nyonya meneer yang berjumlah 115 

responden. Dalam kegiatan penelitian ini, kuesioner dipilih sebagai teknik pengumpulan data 

yang dianggap paling cocok diterapkan. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan secara 

personel (personally administered questionnaires). Metode regresi liner berganda, yaitu 

metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhada 

variabel dapenden dengan skala pengukur atau rasio dalam suatu persamaan linier 

(Indriantono dan Supomo, 2002), adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara 

kaseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Y= a+B1X1+B2aX2a+B2bX2b+B2cX2c+B3X3+e         
(1) 

Keterangan : 

Y : Turnover Intentons karyawan 

a  : Konstanta 

X1 : Budaya Organisasi 

X2a : Komitmen Afektif 

X2b : Komitmen Kontinyu 

X2c : Komitmen Normatif 

X3 : Kepuassan Keja 

e  : Standar Eror (faktor penggu dari luar model) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau 

penolakan hipotesis dilakukan dengan keteria sebagai berikut. Jika nilai signifikan > 0.05 

maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial varian 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Sedangkan jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). 

Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan 

variabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal ataukah tidak. Normalitas data 

dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot of 

Regression Standardized Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data 

adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan / 

atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Hasil Uji Normalitas 

 

Dari gambar tersebut didapatkan hasil bahwa semua data berdistribusi secara normal, sebaran 

data berada disekitar garis diagonal. 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang sempurna antar 

variabel bebas dalam model regresi. Menurut Singgih Santoso (2002) gejala multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Varian Inflation Factor (VIF). Bila nilai VIF lebih 

kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10 % maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2005). 

Hasil Uji Multikolinieritas 

No. Variabel Bebas Nilai Tolerance Nilai VIF 

1. Budaya Organisasi 0.575 1.739 

2. Komitmen Afektif 0.667 1.709 

3. Komitmen Kontinyu 0.494 2.026 

4. Komitmen Normatif 0.632 1.582 

5. Kepuasan Kerja 0.532 1.878 

 

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas dalam penelitian ini 

lebih kecil dari 10 sedangkan nilai toleransi semua variabel bebas lebih dari 0,1 yang berarti 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan metode 

grafik Scatterplot yang dihasilkan dari output program SPSS versi 16, Apabila pada gambar 

menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di 
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bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi adanya 

heterokedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2005). 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari grafik tersebut terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola 

tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, 

hal ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas pada model regresi 

yang dibuat, dengan kata lain menerima hipotesis homoskedastisitas. 

Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda 

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persayaratan asumsi klasik, antara 

lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari gejala multikolinieritas dan 

terbebas dari heterokedastisitas. Dari analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model 

persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik 

sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi 

digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS 16 diperoleh 

hasil seperti dalam tabel berikut: 

Hasil Estimasi Regresi 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 24.367 1.144  21.297 .000 

Budaya Organisasi -.093 .039 -.185 -2.412 .018 

Komitmen Afektif -.120 .048 -.189 -2.480 .015 

Komitmen Kontinyu -.141 .055 -.214 -2.582 .011 

Komitmen Normatif -.113 .052 -.159 -2.178 .032 

Kepuasan Kerja -.195 .050 -.311 -3.904 .000 

a. Dependent Variable: Turnover Intention    

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah : 

Y =  -0,185 X1 – 0,189 X2a  –  0,214 X2b  – 0,159 X2c  –  0,311 X3 

Keterangan : 
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Y    = Turnover intention  

X1  = Budaya organisasi  

X2a  = Komitmen afektif  

X2b  = Komitmen kontinyu  

X2c  = Komitmen normatif  

X3 = Kepuasan kerja  

Pengujian Hipotesis 

Uji t ( Uji Hipotesis Secara Parsial ) 

Hipotesis 1, 2 dan 3 dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan menggunakan uji parsial. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi hasil uji. Jika signifikansi < 

0,05 maka hipotesis diterima. 

Uji Hipotesis H1 : Budaya organisasi berpengaruh terhadap turnover intention. 

Berdasarka pengujian hipotesis Dari tabel 2 terlihat bahwa pertama yaitu pengaruh budaya 

organisai berpengaruh terhadap turnover intention mempunyai nilai t sebesar -2,412 dengan 

probabilitasnya sebesar 0,018 (< 0,05) artinya ada pengaruh signifikan Budaya Organisasi 

terhadap Turnover intention, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis Budaya organisasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap turnover intention sehingga hipotesis 1 (satu) 

diterima. Arah koefisien regresi yang bertanda negative mengindikasikan bahwa budaya 

organisasi yang baik akan mempengaruhi karyawan untuk menetap pada perusahaan 

Uji Hipotesis H2a : Komitmen afektif berpengaruh terhadap turnover intention. 

Berdasarka pengujian dari tabel 2 terlihat bahwa hipotesis kedua (a) yaitu komitmen avettif 

berpengaruh terhadap turnover intention mempunyai nilai t hitung sebesar -2,480 dengan 

probabilitasnya sebesar 0,015 (< 0,05) artinya ada pengaruh signifikan komitmen afektif 

terhadap Turnover intention, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis komitmen afektif 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap turnover intention. 

Uji Hipotesis H2b : Komitmen keberlangsungan berpengaruh terhadap turnover 

intention. 

Berdasarka pengujian dari tabel 2 terlihat bahwa hipotesis kedua (b) yaitu komitmen 

keberlangsungan berpengaruh terhadap turnover intention mempunyai nilai t hitung sebesar -

2,582 dengan probabilitasnya sebesar 0,011 (< 0,05) artinya ada pengaruh signifikan 

komitmen keberlangsungan terhadap Turnover intention, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis komitmen keberlangsungan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

turnover intention. 
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Uji Hipotesis H2c : Komitmen normatif berpengaruh terhadap turnover intention. 

Berdasarka pengujian dari tabel 2 terlihat bahwa hipotesis kedua (c) yaitu komitmen normatif 

berpengaruh terhadap turnover intention mempunyai nilai t hitung sebesar -2,178 dengan 

probabilitasnya sebesar 0,032 (< 0,05) artinya ada pengaruh signifikan komitmen normatif 

terhadap Turnover intention, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis komitmen normatif 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap turnover intention. 

Uji Hipotesis H3 : Kepuasan kerja  berpengaruh terhadap turnover intention. 

Berdasarkan pengujian dari tabel 2 terlihat bahwa hipotesis ketiga yaitu kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap turnover intention, mempunyai nilai t hitung sebesar -3,904 dengan 

probabilitasnya sebesar 0,000 (< 0,05) artinya ada pengaruh signifikan kepuasan kerja 

terhadap Turnover intention, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap turnover intention. 

Uji F 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji 

F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut : 

Hasil Analisis Regresi Secara Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 249.784 5 49.957 37.299 .000
a
 

Residual 145.990 109 1.339   

Total 395.774 114    

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Komitmen Afektif, Komitmen Normatif, Budaya Organisasi, 

Komitmen Kontinyu 

b. Dependent Variable: Turnover Intention    

 

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung 

= 37,299 dengan signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka 

diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa secara simultan variabel 3 komponen komitmen organisasi, kepuasan 

kerja dan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap turnover intention. 

Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam 

menerangkan variabel terikat.  
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Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .794
a
 .631 .614 1.157 1.871 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Komitmen Afektif , Komitmen Normatif, Budaya Organisasi, 

Komitmen Kontinyu 

b. Dependent Variable: Turnover Intention   

 

Dalam tabel di atas nampak R² sebesar 61,4% yang berarti bahwa variabel terikat turnover 

intention dapat dijelaskan oleh variabel bebas budaya organisasi, 2 komponen komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja, sedangkan sisanya sebesr 38,6% dijelaskan oleh faktor 

lainnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel turnover intention pada karyawan  

dapat dijelaskan oleh variabel-variabel komitmen organisasi, kepuasan kerja dan budaya 

organisasi. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel 

dijelaskan sebagai berikut : 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap turnover intention 

H1 diterima karena pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention. Hal ini berarti bahwa karyawan dengan 

budaya organisasi yang tinggi akan memiliki keinginan untuk berpindah kerja yang lebih 

kecil. Upaya organisasi untuk penutunan perilaku karyawan, pada dasarnya adalah melakukan 

pemberdayaan sumber daya manusia atau karyawan seefektif mungkin namun dengan 

mendasarinya pada budaya organisasi yang tepat. Perancangan budaya organisasi 

membutuhkan pengenalan manajemen dimensi dasar dari budaya organisasi mereka dan 

pengaruhnya pada varibel yang berkaitan dengan karyawan seperti kepuasan,komitmen, 

kohesi, implementasi strategi, kinerja dan yang lain. Budaya organisasi dapat mempengaruhi 

setiap individu mengenai hasil seperti komitmen, motivasi, moral dan kepuasan. Karyawan 

dengan hasil kerja yang menyenangkan termasuk kepuasan kerja, cenderung untuk tinggal 

dalam organisasi dan keterlibatan kerja, tergantung pada kecocokan antara karakteristik 

individu dan budaya organisasi. 

Budaya organisasi merupakan variabel kunci yang bisa mendorong keberhasilan perusahaan. 

Meski tidak sepenuhnya benar, bahwa perusahaan yang berhasil ternyata mempunyai budaya 

yang kuat. Kesesuaian antara budaya organisasi terhadap partisipasi yang mendukungnya 

akan menimbulkan perasaan senang dalam bekerja yang dapat menjadi mendorong individu 

untuk tetap bekerja dan mengurangi keinginan untuk berpindah. Penelitian ini signifikan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyoga agung wibowo 2008. 
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Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Turnover intention 

H2a diterima karena menunjukkan bahwa komitmen afektif memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap turnover intention. Hal ini berarti bahwa karyawan dengan komitmen 

organisasi yang tinggi akan memiliki keinginan untuk berpindah kerja yang lebih kecil. 

Seorang anggota yang memiliki komitmen yang kuat pada organisasinya akan mempunyai 

suatu tekad bulat untuk bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibebankan organisasi 

kepadanya. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari sikap dan perilakunya yang 

cenderung memihak organisasi dan tujuan-tujuan yang dibuat organisasi serta berniat 

memelihara keangotaannya dalam organisasi. Seorang anggota yang mempunyai komitmen 

yang kuat terhadap organisasi dapat dilihat dari bentuk loyalitas dan identifikasi diri para 

anggota terhadap organisasi. Komitmen pada organisasi tidak hanya menyangkut pada 

kesetiaan pada organisasi yang bersifat positif tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif 

dengan organisasi, di mana anggota bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan segala 

sesuatu yang ada pada dirinya guna membantu merealisasikan tujuan dan kelangsungan 

organisasi. Dengan adanya komitmen yang kuat pada diri seseorang anggota terhadap suatu 

organisasi tersebut, maka hal ini akan mengurangi keinginan untuk melepaskan diri dari 

organisasinya. Selain itu, karyawan  yang menunjukkan sikap komitmennya akan merasa 

lebih senang dengan pekerjaan mereka, berkurangnya membuang-buang waktu dalam bekerja 

dan berkurangnya kemungkinan meninggalkan lingkungan kerja. Hal ini disebabkan 

komitmen yang kuat dari anggota terhadap organisasi berasal dari kesadaran dan aplikasi 

yang diarahkan oleh diri sendiri terhadap pekerjaan yang ditekuni, kehadiran secara rutin, 

supervisi dan usaha yang kuat dan konsisten. Dengan kata lain, komitmen terhadap organisasi 

berkaitan erat dengan intensi untuk tetap bertahan. 

H2b diterima karena pengujian hipotesis 2b menunjukkan bahwa komitmen continue 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention. Hal ini berarti bahwa 

karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki keinginan untuk berpindah 

kerja yang lebih kecil. Tindakan meninggalkan organisasi menjadi sesuatu yang beresiko 

tinggi karena orang merasa takut akan kehilangan sumbangan yang mereka tanamkan pada 

organisasi itu dan menyadari bahwa mereka tak mungkin mencari gantinya. serta persepsi 

seseorang atas biaya dan resiko dengan meninggalkan organisasi saat ini. Artinya, terdapat 

dua aspek pada komitmen kontinyu, yaitu: melibatkan pengorbanan pribadi apabila 

meninggalkan organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. 

H2c diterima karena pengujian hipotesis 2c menunjukkan bahwa komitmen normatif memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention. Hal ini berarti bahwa karyawan dengan 

komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki keinginan untuk berpindah kerja yang lebih 

kecil. Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap 

suatu hal, seperti: karir, keluarga, lingkungan pergaulan social dan sebagainya. Adanya suatu 

komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk memiliki kinerja lebih baik 

atau malah sebaliknya menyebabkan seseorang justru meninggalkan pekerjaannya, akibat 

suatu tuntutan komitmen lainnya. Komitmen yang tepat akan memberikan motivasi yang 

tinggi dan memberikan dampak yang negative terhadap turnover intention. Penelitian 

komitmen organisasi signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunjoyo dan Harsono 
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pada tahun 2003, juga penelitian yang dilakukan oleh Indah Anis. K et al, 2003, serta 

penelitian yang dilakukan Fransiskus Eduardus Daromes (2006), serta Betty Eliya Rohman 

dan Asri Laksmi Riani (2005). 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover intention 

H3 diterima, karena hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention. Hal ini berarti bahwa karyawan dengan 

kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki keinginan untuk berpindah kerja yang lebih kecil. 

Karyawan-karyawan yang mampu bertahan lama dalam pekerjaannya biasanya memiliki 

loyalitas yang cukup tinggi. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi ini perilakunya 

diarahkan kepada tujuan organisasi dan segala bentuk aktivitasnya tidak akan mudah 

terganggu oleh gangguan-gangguan kecil yang tidak berarti. Sedangkan karyawan-karyawan 

yang tidak memiliki kepuasan yang tinggi adalah mereka biasanya menunjukkan perilaku-

perilaku satu dari tiga hal berikut, yaitu tidak memperlihatkan berorientasikan tujuan, perilaku 

karyawan tidak diarahkan pada tujuan yang bernilai bagi organisasi dan pekerja biasanya 

tidak komitment terhadap tujuan dan karenanya mudah terganggu dan meuntut pengawasan 

yang tinggi. Kepuasan kerja karyawan pada suatu organisasi pada dasarnya dibangun atas 

dasar pemenuhan harapan karyawan oleh organisasi. Karena adanya pemenuhan harapan 

karyawan tersebut, maka kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan 

loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi akan semakin besar. Oleh karena itu, 

loyalitas akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi anggota terhadap organisasinya. Jika 

anggota merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada, maka dia akan 

merasa senang dalam bekerja, sehingga keinginan untuk berpindah semakin rendah. Hasil 

penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Anis. K et al (2003) dan 

Sunjoyo dan Harsono pada tahun 2003. 

PENUTUP 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini serta sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai bahwa variabel budaya organisasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap turnover intention, semakin tepat budaya organisasi 

akan menentukan turnover intention. Variabel komitmen afektif mempunyai pengaruh  

signifikan terhadap turnover intention, semakin besar komitmen organisasi yang dimiliki 

karyawan terhadap organisasi akan menurunkan turnover intention. Variabel komitmen 

kontinyu mempunyai pengaruh  signifikan terhadap turnover intention, semakin besar 

komitmen organisasi yang dimiliki karyawan terhadap organisasi akan menurunkan turnover 

intention. Variabel komitmen normative mempunyai pengaruh  signifikan terhadap turnover 

intention, semakin besar komitmen organisasi yang dimili karyawan terhadap organisasi akan 

menurunkan turnover intention. Variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap turnover intention, semakin besar kepuasan kerja yang dirasakan karyawan akan 

menurunkan turnover intention. 
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Adapun penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut. Supaya perusahaan dapat 

memperhatikan karyawan dari pada apa yang telah dikerjakan tanpa mengetahui siapa yang 

melakukan hal tersebut.  Perusahaan supaya memperhatikan karyawan supaya karyawan dapat 

terikat secara emosional sehingga tidak banyak karyawan yang melakukan perpindahan. 

Karyawan diberikan aktifitas yang dapat melibatkan diri pada perusahaan. 

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner 

bersifat tertutup yaitu jawaban kuesioner telah disediakan, responden tinggal memilih 

jawaban yang telah ada sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat 

mereka. Penelitian ini hanya pada satu objek penelian saja sehingga memungkinkan 

perbedaaan pada hasil dan kesimpulan apabila dilakukan pada ojek penelitan lain. 

Pada penelitian selanjutnya pada pertanyaan kuesioner dapat bersifat terbuka. Pada penelitian 

lain objek penelitian KAP dan kelompok kerja lain saperti perawat rumah sakit, tenaga 

penjualan dan kelompok professional lain. 
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FAKTOR - FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP 

KETUNTASAN BELAJAR PENGANTAR AKUNTANSI DENGAN 

MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Jurusan Akuntansi di Universitas Semarang)  

Denise Perlitasari 

Rr. Dian Indriana T.L. 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi belajar, metode 

pembelajaran, lingkungan belajar, dan lingkungan keluarga terhadap ketuntasan 

belajar Pengantar Akuntansi, dengan motivasi belajar sebagai variabel intervening. 

Data diperoleh dengan metode kuesioner dan dokumenter. Sampel pada penelitian ini 

adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang tahun angkatan 2009, 

2010, dan 2011. Dari 400 kuesioner, hanya 229 yang terisi lengkap dan dapat 

digunakan untuk analisis. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation 

Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar, metode 

pembelajaran, lingkungan belajar, dan lingkungan keluarga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi. Selain itu, metode 

pembelajaran, lingkungan belajar, dan lingkungan keluarga juga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap motivasi belajar. 

Kata kunci: Motivasi belajar, metode pembelajaran, lingkungan belajar, 

lingkungan keluarga, dan ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi. 

 

Abstract: This research to aim at examine the influence of learning motivation, 

teaching method, study environment, and family environment towards the mastery 

learning of Introduction of Accounting, with learning motivation as intervening 

variable. Data obtained by questionaire and documentation method. The sample in 

this research is students in Accounting’s Semarang University, the conscripsts of the 

2009, 2010, and 2011 class. From 400 questionaires, only 229 completed 

questionaires and used to analysis. Analysis tool used is Structural Equation 

Modelling (SEM). The result of the research showed that learning motivation, 

teaching method, study environment, and family environment influenced positive and 

significant towards the mastery learning of Introduction of Accounting. Beside that, 

teaching method, study environment, and family environment influenced positive and 

significant towards learnig motivation 

Keywords: Learning motivation, teaching method, study environment, family 

environment, and mastery learning of Introduction of Accounting. 

 

PENDAHULUAN 

Lulusan perguruan tinggi diharapkan  mampu bersaing dengan berbagai macam  lulusan 

perguruan tinggi lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Salah satu usaha agar mereka 

mampu bersaing adalah mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi. Kualitas pendidikan 

dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Ketuntasan belajar 

mahasiswa merupakan komponen keluaran yang diperoleh dari hasil suatu proses 

pembelajaran. Ketuntasan belajar tersebut dapat dilihat dengan menggunakan parameter 
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prestasi belajar mahasiswa dengan melihat nilai kognitif, karena aspek ini dinilai dosen untuk 

melihat penguasaan pengetahuan  sebagai ukuran pencapaian hasil belajar mahasiswa (Tu’u, 

2004: 76 dalam Muh. Khafid, 2008: 46). 

Ketuntasan  belajar yang dicapai  dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari diri mahasiswa 

tersebut (faktor internal), maupun yang berasal dari luar (faktor eksternal). Muhammad 

Khafid (2007: 2) menyebutkan  bahwa faktor internal antara lain yaitu kondisi kesehatan, 

minat, bakat, gaya belajar dan  motivasi. Sedangkan faktor ekternal adalah metode 

pembelajaran, lingkungan keluarga, dan  lingkungan belajar. 

Seperti yang telah diungkapkan di atas, demi tercapainya ketuntasan belajar pada materi 

pembelajaran diperlukan motivasi. Dengan motivasi yang tinggi, mahasiswa akan belajar 

dengan giat dalam pembelajarannya. Terlebih pada mahasiswa jurusan akuntansi, mereka 

lebih banyak membutuhkan motivasi daripada jurusan ekonomi lainnya. Karena jika tidak 

mempunyai motivasi yang kuat, mereka akan cepat jenuh dalam mengerjakan tugas maupun 

ujian. Hal ini disebabkan karena mereka terlalu sering berkutat pada tugas hitungan yang cara 

penyelesaiannya rumit dan membingungkan.  

Muhammad Khafid (2008)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial motivasi 

mempunyai pengaruh positif terhadap ketuntasan  belajar. Namun Puji Lestari dan Irianing 

Suparlinah (2010) mengungkapkan hal yang berbeda. Dalam penelitian mereka, dinyatakan 

bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar yang berakibat pula 

dengan ketuntasan belajar. 

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa akuntansi 

adalah metode pembelajaran. Seorang dosen harus membuat strategi pembelajaran yang 

efektif. Dalam menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang sesuai dengan 

keadaan kelas atau mahasiswa sehingga mahasiswa merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran 

yang diajarkan. Dalam penelitiannya, Muh Khafid (2008) menyatakan bahwa metode 

pembelajaran berpengaruh terhadap ketuntasan belajar. Serupa dengan hasil penelitian Muh 

Khafid (2008), Dwi Istanti (2007) juga menyimpulkan bahwa metode pembelajaran 

berpengaruh terhadap ketuntasan belajar. 

Selain metode pembelajaran, faktor eksternalnya adalah lingkungan. Lingkungan keluarga 

dan lingkungan belajar yaitu universitas adalah lingkungan yang paling dekat dengan 

mahasiswa. Lingkungan belajar yang nyaman akan mendukung proses kegiatan belajar 

mengajar. Muh Khafid (2008), Dwi Istanti (2007), dan Fendi Tungkal (2011) dalam penelitian 

mereka menyatakan bahwa lingkungan belajar mempunyai pengaruh terhadap ketuntasan 

belajar. Pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan 

seseorang  adalah  keluarga. Banyak  waktu dan kesempatan bagi anak untuk berjumpa dan  

berinteraksi dengan keluarga. Perjumpaan dan interaksi tersebut sangat besar pengaruhnya 

bagi perilaku dan prestasi seseorang (Tu’u, 2004:16 dalam Dwi 2007). Hal ini serupa dengan 

penelitian Muhammad Khafid (2008), bahwa faktor lingkungan belajar maupun keluarga 

memiliki pengaruh dalam upaya pencapaian ketuntasan belajar. 
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Mata kuliah Pengantar Akuntansi merupakan Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MMK) 

yang harus dikuasai oleh mahasiswa jurusan Akuntansi. Dipilihnya mata kuliah ini karena 

merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari ilmu akuntansi yang lebih lanjut. 

Kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi akan menunjang prestasi 

mahasiswa dalam mata kuliah bidang akuntansi selanjutnya. 

Penelitian ketuntasan belajar terhadap mata kuliah Pengantar Akuntansi belum pernah 

dilakukan di Universitas Semarang. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian di 

Universitas Semarang untuk mengetahui pengaruh faktor motivasi belajar, metode 

pembelajaran, lingkungan belajar dan lingkungan keluarga terhadap ketuntasan belajar mata 

kuliah Pengantar Akuntansi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah  metode pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Semarang? 

2. Apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Semarang? 

3. Apakah lingkungan keluarga berpengaruh  terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Semarang? 

4. Apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang? 

5. Apakah metode pembelajaran berpengaruh terhadap ketuntasan belajar Pengantar 

Akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang? 

6. Apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang? 

7. Apakah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap ketuntasan belajar Pengantar 

Akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang? 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Menurut Slameto (2003: 96 dalam Khafid, 2008), variasi metode dapat meningkatkan 

kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Jika dalam proses belajar mengajar, dosen hanya 

berceramah di depan kelas, mencatat materi, dan monoton seperti itu terus, akan membuat 

mahasiswa menjadi cepat bosan dan  kurang kreatif. Oleh karena itu, dosen harus pandai 

dalam  memilih dan memvariasikan metode yang sesuai dengan kondisi dan situasi kelas saat 

itu. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat, akan membuat mahasiswa semakin aktif dan 

kreatif, dan juga dapat meningkatkan motivasinya dalam belajar karena dia  tidak merasa 

bosan terhadap pembelajaran yang hanya itu-itu saja.  

Relasi antara dosen dengan mahasiswa, relasi antar mahasiswa, kedisiplinan, dan fasilitas 

belajar yang tersedia di kampus merupakan faktor lingkungan belajar yang dapat 

mempengaruhi proses belajar mahasiswa dan pada akhirnya hasil belajarnya pun akan sesuai 

dengan efektif tidaknya proses belajar tersebut. Oleh karena itu, lingkungan belajar yang 

kondusif harus diciptakan dan fasilitas kampus harus memadai agar peserta didik termotivasi 

untuk melakukan kegiatan belajar. 
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Selain lingkungan belajar, lingkungan yang juga mempengaruhi motivasi mahasiswa untuk 

belajar adalah lingkungan keluarga.  Pola didikan orangtua yang baik dan suasana keluarga 

yang harmonis menjadikan keadaan psikologi anak terkontrol. Ini akan mendukung proses 

belajar anak berjalan dengan lancar, tenang, bersemangat untuk belajar dan anak akan merasa 

diperhatikan. Keadaan ekonomi keluarga berpengaruh pada harapan orangtua akan masa 

depan dan harapan anak itu sendiri. Terpenuhinya kebutuhan fisik sang anak yang 

menyangkut kebutuhan belajarnya juga mempengaruhi motivasinya untuk belajar. 

Motivasi belajar adalah dorongan yang ada pada seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. 

Peranan motivasi sangat penting dalam pencapaian ketuntasan belajar yang tinggi.  

Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, cenderung menunjukkan semangat 

dan selalu bersungguh-sungguh dalam belajar dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Mahasiswa yang bermotivasi tinggi akan lebih tekun, semangat, dan memiliki 

ambisi yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang bermotivasi belajar rendah. Jika 

motivasi belajar rendah, mahasiswa akan menjadi kurang bergairah dalam mengikuti 

pelajaran, tidak memperhatikan pelajaran dengan baik, dan tidak berpartisipasi aktif dalam 

belajar. Kondisi seperti ini akan menghambat pencapaian ketuntasan belajarnya. 

Seorang dosen dalam menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang sesuai dengan 

keadaan kelas atau mahasiswa sehingga mahasiswa merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran 

yang diajarkan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi adalah mata kuliah yang membutuhkan 

kesabaran, kecermatan, serta ketelitian. Untuk itu, dosen dituntut untuk tidak hanya 

menyampaikan materi secara lisan atau ceramah saja tetapi harus memilih metode yang dapat 

melatih mahasiswa belajar. Selama ini dosen di dalam menyampaikan materi pelajaran hanya 

dengan ceramah secara lisan dan dengan menjelaskan materi di papan tulis. Dengan variasi 

metode pembelajaran, dapat meningkatkan kegiatan belajar mahasiswa (Slameto, 2003: 96 

dalam Khafid, 2008). Dengan meningkatnya kegiatan belajar mahasiswa, maka akan tercapai 

ketuntasan belajar. 

Lingkungan belajar yang kondusif, lengkapnya fasilitas yang tersedia, dan baiknya relasi 

dengan dosen atau sesama mahasiswa akan membuat mahasiswa belajar dengan tenang dan 

dapat berkonsentrasi dengan baik. Hal ini baik untuk ketuntasan belajarnya, karena mampu 

menyerap dengan baik pelajaran yang diterimanya. Keadaan rumah yang nyaman dan tentram 

membuat mahasiswa semangat dalam belajar, sehingga akan berdampak positif pada hasil 

belajarnya. Hasil belajar yang baik sudah pasti tuntas dalam belajarnya. 

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Semarang. 

H2 : Terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Semarang. 

H3 :  Terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Semarang. 
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H4 :  Terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang. 

H5 : Terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap ketuntasan belajar Pengantar 

Akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang. 

H6 : Terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap ketuntasan belajar Pengantar 

Akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang. 

H7:  Terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap ketuntasan belajar Pengantar 

Akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang. 

Berdasarkan hipotesis di atas, maka digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Semarang yang masih aktif hingga tahun akademik 2011/2012 yang telah 

menempuh mata kuliah Pengantar Akuntansi. Populasi ini terdiri dari tiga angkatan, yaitu 

angkatan 2009, 2010, dan 2011. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel ini adalah  

metode pemilihan sampel acak sederhana (simple random sampling). Dalam penelitian ini 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), Menurut aturan SEM, sampel yang 

digunakan sebaiknya antara 200 samapi 400. Jika sampel yang digunakan terlalu besar (di 

atas 400), akan menghasilkan perbedaan secara signifikan sehingga ukuran Goodness-of-Fit 

menjadi jelek. Oleh karena itu, sebanyak 400 kuesioner didistribusikan kepada responden. 

Namun, hanya 248 kuesioner yang dikembalikan oleh responden kepada peneliti. Dari sekian 

banyak kuesioner yang dikembalikan hanya 229 kuesioner yang dapat diolah untuk penelitian, 

karena 19 kuesioner yang lain tidak diisi secara lengkap. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode 

kuesioner dan metode dokumentasi. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

tipe pertanyaan tertutup, yaitu tidak memberikan alternatif  kepada responden selain pilihan 

jawaban yang tersedia. Dalam penelitian ini, kuesioner terdiri atas pertanyaan-pertanyaan 

yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan motivasi belajar, metode 
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pembelajaran, lingkungan belajar, dan lingkungan keluarga. Sedangkan metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data tentang ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi yang dapat 

diketahui dari nilai hasil belajar mata kuliah Pengantar Akuntansi. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel Definisi Operasional Variabel 

No Nama Variabel Definisi Variabel Simbol Indikator 

1 Motivasi Belajar 

 

Keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. 

(Winkel (1987) dalam Farida, 2003: 81). 

Y1 1. Adanya minat 

untuk belajar 

akuntansi.  

2. Tekun dalam 

menghadapi tugas. 

3. Senang 

memecahkan soal 

akuntansi.  

4. Ulet dalam 

mengatasi kesulitan 

belajar.  

2 Metode 

Pembelajaran 

Cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pembelajaran. (Sudjana, 1989: 76). 

X1 1. Membangkitkan 

motif dan minat 

belajar mahasiswa.  

2. Mendidik 

mahasiswa belajar 

sendiri.  

3. Membangkitkan 

keinginan belajar 

lebih lanjut.  

4. Meniadakan 

verbalitas dalam 

penyampaian 

materi.  

3 Lingkungan 

Belajar 

Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap 

pendidikan atau berbagai lingkungan tempat 

berlangsungnya proses pendidikan. (Dwi Istianti, 

2007). 

X2 1. Disiplin tempat 

belajar.  

2. Relasi dosen 

dengan mahasiswa.  

3. Relasi mahasiswa 

dengan mahasiswa.  

4. Fasilitas belajar.  

4 Lingkungan 

Keluarga 

Kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan 

manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri 

sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi 

dengan kelompoknya. (Gerungan, 1996:45 dalam 

Dwi Istianti, 2007). 

X3 1. Cara orangtua 

mendidik.  

2. Keadaan ekonomi 

keluarga.  

3. Hubungan antar 

anggota keluarga.  

4. Pengertian 

orangtua.  

5 Ketuntasan 

Belajar 

Pengantar 

Akuntansi 

Ketuntasan belajar bagi peserta didik dapat 

dilihat dengan menggunakan parameter prestasi 

belajar siswa dengan melihat nilai kognitif, 

karena aspek ini dinilai oleh guru untuk melihat 

penguasaan pengetahuan sebagai ukuran 

pencapaian hasil belajar siswa. (Tu’u, 2004:76 

dalam Muh Khafid 2008). 

Y2 Nilai mata kuliah 

Pengantar Akuntansi. 

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2012. 
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Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Structural 

Equation Modeling (SEM). Analisis SEM dilakukan dengan menggunakan bantuan software 

AMOS versi 6. Teknik analisis data menggunakan SEM dilakukan untuk menjelaskan secara 

menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Sedangkan model struktural 

yang digunakan adalah model struktural dengan variabel observed atau yang disebut dengan 

analisis jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan pengembangan dari model regresi 

yang digunakan untuk menguji kesesuaian (fit) dari matrik korelasi dari dua atau lebih model 

yang dibandingkan (Ghozali, 2004: 21). 

Sebelum diagram jalur diterjemahkan ke dalam persamaan struktural, kesesuaian model 

dievaluasi terlebih dahulu dengan berbagai kriteria SEM. Asumsi yang harus dipenuhi dalam 

prosedur pengolahan data yang dianalisis dengan permodelan SEM yaitu uji normalitas dan 

uji multikolinieritas. 

Penelitian ini menggunakan model analisis jalur. Model biasanya digambarkan dengan 

lingkaran dan anak panah yang menunjukkan hubungan kausalitas. Setelah diagram jalur 

dibangun, maka diolah dengan menggunakan program komputer AMOS versi 6 untuk 

mengetahui kesesuaian (fit) dari model tersebut. Setelah diperoleh model yang fit, diagram 

analisis jalur akan menunjukkan koefisien regresi antar variabel, baik koefisien regresi antara 

variabel eksogen dengan variabel endogen, maupun koefisien regresi antara variabel endogen 

dengan variabel endogen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan statistik dalam analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan bantuan program komputer AMOS versi 6. Berdasarkan pengolahan data, 

didapat model analisis jalur sebagai berikut. 

Model Hasil Analisis Jalur 

 

Chi square = .000

df = 0

Prob = \p

RMSEA = \rmsea

GFI = 1.000

AGFI = \agfi

TLI = \tli

CFI = \cfi

x1

x2

x3

.12

y1

.17

y2

.25

.16

.14

.27

.13

.13

.16

.08

-.04

.07

e1

e2
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Nilai uji Chi Square diperoleh sebesar 0,000. Nilai Chi Square tersebut menunjukkan model 

yang saturated. Saturated  model adalah model yang diprogram dengan jumlah parameter 

yang diestimasi sama dengan jumlah “distinct sample momen”nya, sehingga diperoleh degree 

of freedom sebesar nol. Hal ini menunjukkan bahwa umum model tersebut sudah fit (sudah 

saturated).  

Berdasarkan model struktural pada gambar 2, dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

y1 = 0,249 x1 + 0,165 x2 + 0,140 x3 + e1 

Persamaan   ini   berarti   bahwa  setiap terjadi kenaikan 1 skor untuk metode pembelajaran 

(X1) akan diikuti kenaikan motivasi belajar (Y1) sebesar 0,249 dan jika terjadi kenaikan 1 

skor untuk lingkungan belajar (X2) akan diikuti kenaikan motivasi belajar (Y1) sebesar 0,165. 

Begitu pula dengan kenaikan 1 skor lingkungan keluarga (X3), juga akan diikuti kenaikan 

motivasi belajar (Y1) sebesar 0,140. Hal ini berarti  bahwa metode pembelajaran, lingkungan 

belajar, dan lingkungan keluarga yang lebih baik akan meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa. 

y2 = 0,271 x1 + 0,128 x2 + 0,125 x3 + 0,156 y1 + e2 

Persamaan   ini   berarti   bahwa  setiap terjadi kenaikan 1 skor untuk metode pembelajaran 

(X1) akan diikuti kenaikan ketuntasan belajar (Y2) sebesar 0,271 dan jika terjadi kenaikan 1 

skor untuk lingkungan belajar (X2) akan diikuti kenaikan ketuntasan belajar (Y2) sebesar 

0,128. Kenaikan 1 skor lingkungan keluarga (X3), juga akan diikuti kenaikan ketuntasan 

belajar (Y2) sebesar 0,125. Begitu pula dengan kenaikan 1 skor motivasi belajar (Y1), akan 

diikuti ketuntasan belajar (Y2) sebesar 0,156.  Hal ini berarti  bahwa metode pembelajaran, 

lingkungan belajar, lingkungan keluarga, dan motivasi belajar yang lebih baik akan 

meningkatkan ketuntasan belajar mahasiswa. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji model persamaan jalur terhadap masing-

masing variabel bebas. Hasil pengujian hipotesis model analisis jalur digunakan hasil tabel 

Regression Weight yang disajikan sebagai berikut. 

Tabel Regression Weight 

   Estimate S.E. Estimate (β) C.R. P 

y1 <--- x1 0.418 0.105 0.249 3.989 0.000 

y1 <--- x2 0.183 0.069 0.165 2.638 0.008 

y1 <--- x3 0.271 0.121 0.140 2.239 0.025 

y2 <--- x1 0.036 0.008 0.271 4.333 0.000 

y2 <--- x2 0.011 0.005 0.128 2.091 0.036 

y2 <--- x3 0.019 0.009 0.125 2.049 0.040 

y2 <--- y1 0.012 0.005 0.156 2.432 0.015 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012. 

Hipotesis I menyatakan bahwa metode pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap motivasi 

belajar. Pada tabel 4.12 diperoleh nilai C.R = 3,989 > 1,96 dengan nilai probabilitas 0,000 < 

0,05. Ini berarti bahwa hipotesis I diterima karena signifikan. Hasil pengujian ini 

menunjukkan adanya pengaruh positif metode pembelajaran terhadap motivasi belajar. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut juga diperoleh β = 0,249 yang berarti setiap terjadi 
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kenaikan kualitas metode pembelajaran satu satuan akan diikuti kenaikan motivasi belajar 

sebesar 0,249 begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan kualitas metode pembelajaran 

satu satuan akan diikuti penurunan motivasi belajar sebesar  0,249.  

Hipotesis II menyatakan bahwa lingkungan belajar mempunyai pengaruh terhadap motivasi 

belajar. Pada tabel 4.12 diperoleh nilai C.R = 2,638 > 1,96 dengan nilai probabilitas 0,008 < 

0,05. Ini berarti bahwa hipotesis II diterima karena signifikan. Hasil pengujian ini 

menunjukkan adanya pengaruh positif  lingkungan belajar terhadap motivasi belajar. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut juga diperoleh β = 0,165 yang berarti setiap terjadi 

kenaikan lingkungan belajar satu satuan akan diikuti kenaikan motivasi belajar sebesar 0,165 

begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan lingkungan belajar satu satuan akan diikuti 

penurunan motivasi belajar sebesar  0,165. 

Hipotesis III menyatakan bahwa lingkungan keluarga mempunyai pengaruh terhadap motivasi 

belajar. Pada tabel 4.12 diperoleh nilai C.R = 2,239 > 1,96 dengan nilai probabilitas 0,025 < 

0,05. Ini berarti bahwa hipotesis III diterima karena signifikan. Hasil pengujian ini 

menunjukkan adanya pengaruh positif lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut juga diperoleh β = 0,140 yang berarti setiap terjadi 

kenaikan lingkungan keluarga satu satuan akan diikuti kenaikan motivasi belajar sebesar 

0,140 begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan lingkungan keluarga satu satuan akan 

diikuti penurunan motivasi belajar sebesar  0,140.  

Hipotesis IV menyatakan bahwa motivasi belajar mempunyai pengaruh terhadap ketuntasan  

belajar. Pada tabel 4.12 diperoleh nilai C.R = 2,432 > 1,96 dengan nilai probabilitas 0,015 < 

0,05. Ini berarti bahwa hipotesis IV diterima karena signifikan. Hasil pengujian ini 

menunjukkan adanya pengaruh positif motivasi belajar terhadap ketuntasan belajar. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut juga diperoleh β = 0,156 yang berarti setiap terjadi 

kenaikan motivasi belajar satu satuan akan diikuti kenaikan ketuntasan belajar sebesar 0,156 

begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan motivasi belajar satu satuan akan diikuti 

penurunan ketuntasan belajar sebesar  0,156.  

Hipotesis V menyatakan bahwa metode pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap 

ketuntasan belajar. Pada tabel 4.12 diperoleh nilai C.R = 4,333 > 1,96 dengan nilai 

probabilitas 0,000 < 0,05. Ini berarti bahwa hipotesis V diterima karena signifikan. Hasil 

pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh positif metode pembelajaran terhadap 

ketuntasan belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut juga diperoleh β = 0,271 yang 

berarti setiap terjadi kenaikan kualitas metode pembelajaran satu satuan akan diikuti kenaikan 

ketuntasan belajar sebesar 0,271 begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan kualitas 

metode pembelajaran satu satuan akan diikuti penurunan ketuntasan belajar sebesar  0,271.  

Hipotesis VI menyatakan bahwa lingkungan belajar mempunyai pengaruh terhadap 

ketuntasan belajar. Pada tabel 4.12 diperoleh nilai C.R = 2,091 > 1,96 dengan nilai 

probabilitas 0,036 < 0,05. Ini berarti bahwa hipotesis VI diterima karena signifikan. Hasil 

pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh positif lingkungan belajar terhadap ketuntasan 

belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut juga diperoleh β = 0,128 yang berarti setiap 

terjadi kenaikan lingkungan belajar satu satuan akan diikuti kenaikan ketuntasan belajar 
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sebesar 0,128 begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan lingkungan belajar satu satuan 

akan diikuti penurunan ketuntasan belajar sebesar  0,128.  

Hipotesis VII menyatakan bahwa lingkungan keluarga mempunyai pengaruh terhadap 

ketuntasan belajar. Pada tabel 4.12 diperoleh nilai C.R = 2,049 > 1,96 dengan nilai 

probabilitas 0,040 < 0,05. Ini berarti bahwa hipotesis VII diterima karena signifikan. Hasil 

pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh positif lingkungan keluarga terhadap ketuntasan 

belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut juga diperoleh β = 0,125 yang berarti setiap 

terjadi kenaikan lingkungan keluarga satu satuan akan diikuti kenaikan ketuntasan belajar 

sebesar 0,125 begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan lingkungan keluarga satu 

satuan akan diikuti penurunan ketuntasan belajar sebesar  0,125.  

Besarnya pengaruh motivasi belajar, metode pembelajaran, lingkungan belajar, dan 

lingkungan keluarga terhadap ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi baik secara langsung 

maupun tidak langsung dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Standardized Direct Effects 

  x3 x2 x1 y1 

y1 0.14 0.165 0.249 0 

y2 0.125 0.128 0.271 0.156 

                                      Standardized Indirect Effects 

  x3 x2 x1 y1 

y1 0 0 0 0 

y2 0.022 0.026 0.039 0 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012. 

Dari hasil komputasi di atas dapat diketahui bahwa  pengaruh langsung  Y1 terhadap Y2 yaitu 

sebesar 0,156. Sedangkan pengaruh tidak langsung Y1 terhadap Y2 sebesar 0. Hal ini berarti 

bahwa motivasi hanya mempunyai pengaruh langsung terhadap ketuntasan belajar. 

Sedangkan, pengaruh  langsung X1 terhadap Y2 sebesar 0,271 dan pengaruh tidak langsung 

X1 terhadap Y2 sebesar 0,039. Hal ini membuktikan bahwa metode pembelajaran mempunyai 

pengaruh terhadap ketuntasan belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh 

langsung mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung yang 

melalui motivasi belajar. 

Berdasarkan hasil komputasi, pengaruh  langsung X2 terhadap Y2 sebesar 0,128. Sedangkan 

pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y2 sebesar 0,026. Hal ini membuktikan bahwa 

lingkungan belajar  mempunyai pengaruh terhadap ketuntasan belajar, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pengaruh langsung mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan 

pengaruh tidak langsung yang melalui motivasi belajar. 

Pengaruh  langsung X3 terhadap Y2 sebesar 0,125. Sedangkan pengaruh tidak langsung X3 

terhadap Y2 sebesar 0,022. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan keluarga mempunyai 

pengaruh terhadap ketuntasan belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh 

langsung mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung yang 

melalui motivasi belajar. 
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PENUTUP 

Dari hasil analisis data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa metode pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Semarang. Hal ini berdasar pada hasil perhitungan, diperoleh nilai 

C.R sebesar 3,989 dengan nilai probabilitas 0,000 dan nilai β = 0,249. 

2. Bahwa lingkungan belajar berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Semarang. Hal ini berdasar pada hasil perhitungan, diperoleh nilai 

C.R sebesar 2,638 dengan nilai probabilitas 0,008 dan nilai β = 0,165. 

3. Bahwa lingkungan keluarga berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Semarang. Hal ini berdasar pada hasil perhitungan, diperoleh nilai 

C.R sebesar 2,239 dengan nilai probabilitas 0,025 dan nilai β = 0,140. 

4. Bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang. Hal ini berdasar pada hasil 

perhitungan, diperoleh nilai C.R sebesar 2,432 dengan nilai probabilitas 0,015 dan nilai β 

= 0,156. 

5. Bahwa metode pembelajaran berpengaruh terhadap ketuntasan  belajar Pengantar 

Akuntansi mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang. Hal ini berdasar pada 

hasil perhitungan, diperoleh nilai C.R sebesar 4,333 dengan nilai probabilitas 0,000 dan 

nilai β = 0,271. 

6. Bahwa lingkungan belajar berpengaruh terhadap ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang. Hal ini berdasar pada hasil 

perhitungan, diperoleh nilai C.R sebesar 2,091 dengan nilai probabilitas 0,036 dan nilai  β 

= 0,128. 

7. Bahwa lingkungan keluarga berpengaruh terhadap ketuntasan belajar Pengantar Akuntansi 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang. Hal ini berdasar pada hasil 

perhitungan, diperoleh nilai C.R sebesar 2,049 dengan nilai probabilitas 0,040 dan nilai β 

= 0,125. 

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Mahasiswa harus lebih meningkatkan motivasi belajarnya agar mampu mencapai 

ketuntasan dan berprestasi dalam belajarnya. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen harus tepat dengan situasi dan kondisi 

kelas serta bervariasi agar mahasiswa tidak cepat merasa jenuh sehingga dapat menunjang 

ketuntasan belajar mahasiswa.  

3. Diharapkan universitas memberikan dukungan untuk mahasiswa agar lebih mudah dan 

nyaman dalam belajarnya. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang pengisiannya 

berdasar pada persepsi jawaban responden. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika 

persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya. 
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2. Dari hasil pengumpulan kuesioner, lebih dari 50% kuesioner tersebut tidak dapat 

digunakan atau diolah. Hal ini dikarenakan banyak kuesioner yang tidak dikembalikan 

dan juga ada yang tidak diisi dengan lengkap. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian, yaitu Universitas Semarang. Hal 

ini dikarenakan untuk mendapatkan standar nilai ketuntasan yang sama.  

Agenda untuk penelitian berikutnya adalah:  

1. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan metode interview secara langsung dengan 

responden agar data yang digunakan merupakan data dengan kondisi sesungguhnya.  

2. Penelitian yang akan datang dalam penyebaran kuesioner sebaiknya diawasi dan dipantau 

dalam pengisiannya, sehingga akan meningkatkan tingkat responnya. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian, agar lebih 

menguatkan pengujian pada variabel metode pembelajaran dan lingkungan belajar 

terhadap ketuntasan belajar. Namun dengan syarat, mempunyai standar nilai ketuntasan 

yang sama dengan Universitas Semarang.  
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA 

AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI 

AKUNTANSI (PPAk) 

Novika Ayuningtyas 

Febrina Nafasati Prihantini 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Faktor-faktor tersebut yaitu motivasi karir, motivasi mencari ilmu pengetahuan, 

motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi mengikuti USAP, biaya pendidikan, lama 

pendidikan serta motivasi kualitas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

survei pada mahasiswa akuntansi reguler pagi Universitas Semarang. Sampel 

penelitian sebanyak 102 respoden mahasiswa yang berada di semester 4, 6 dan 8. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi karir, motivasi mengikuti USAP, biaya pendidikan dan 

motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Sedangkan motivasi mencari ilmu pengetahuan, motivasi ekonomi, 

motivasi gelar dan lama pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk. 

Kata Kunci: minat, motivasi biaya pendidikan, lama pendidikan kualitas. 

 

Abstract: This study aims to determine and analyze the factors that affect student 

interest in accounting to follow PPAk. These factors, namely career motivation, the 

motivation of seeking knowledge, the economic motivation, degree of motivation, 

motivation to follow USAP, the cost of education, length of education and 

motivational qualities. Research carried out by using the method of accounting 

student surveys in the regular morning the University of Semarang. Study sample as 

many as 102 respondents who were students in semesters 4, 6 and 8. Analysis of the 

data used is multiple linear regression analysis. The results indicate that career 

motivation, motivation to follow the swab, the cost of education and motivation does 

not affect the quality of student interest in accounting to follow PPAk. While the 

motivation of seeking knowledge, the economic motivation, motivation degree and 

duration of education affects the interest of accounting students to follow the PPAk. 

Keywords: interests, motivation, the cost of education, length of education  

PENDAHULUAN 

Pemberian gelar akuntan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.34 tahun 1954, 

yang menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan kepada lulusan perguruan tinggi negeri yang 

ditunjuk pemerintah dan atau perguruan tinggi negeri yang memenuhi syarat untuk 

menghasilkan akuntan atas proses pendidikannya. Proses perolehan gelar akuntan yang 

bersifat diskriminatif, akan mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adalah tidak 

meratanya tingkat profesionalisme para akuntan di pasaran tenaga kerja (Machfoed (1998) 

dalam Widyastuti, dkk (2004)). Alasan inilah yang menyebabkan organisasi profesi akuntan 

(Ikatan Akuntan Indonesia) dan Departemen Pendidikan Nasional melalui Dirjen Dikti 

merasa perlu meninjau kembali peraturan yang berlaku untuk menghasilkan akuntan yang 
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profesional. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 179/U/2001 

tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), dan Surat Keputusan 

Mendiknas Nomor. 180/P/2001 tentang Pengangkatan Panitia ahli Persamaan Ijasah Akuntan, 

serta ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 28 Maret 2002, antara Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) dengan Dirjen Dikti Depdiknas atas pelaksanaan pendidikan profesi 

akuntan, yang pada akhirnya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Indonesia dapat 

terealisasi setelah sekian lama ditunggu oleh berbagai kalangan khususnya para 

penyelenggara pendidikan akuntansi yang lulusannya tidak secara otomatis mendapatkan 

gelar dengan sebutan akuntan. 

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPAk, antara lain Widyastuti, dkk (2009) yang meneliti mengenai Pengaruh Motivai karir, 

ekonomi dan kualitas Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Program 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa motivasi 

karir dan motivasi ekonomi berpengaruh signifikan, sedangkan motivasi kualitas tidak 

berpengaruh. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Benny 

dan Yuskar (2006). Dalam Benny dan Yuskar (2006) meneliti mengenai motivasi kualitas, 

motivasi karir menyatakan mempunyai hasil yang sama dengan penelitian Widyatuti, dkk 

(2009) yaitu berpengaruh positif, akan tetapi untuk motivasi ekonomi tidak berpengaruh 

secara signifikan hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti, 

dkk (2009). Selanjutnya dalam Lisnasari dan Fitriani (2008) yang meneliti mengenai 

pengaruh motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, motivasi gelar, biaya pendidikan dan 

lama pendidikan. Dimana motivasi ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untk mengikuti PPAk, hal ini sejalan dengan penelitian Benny 

dan Yuskar (2006). Sedangkan motivasi karir dan motivasi mengikuti USAP berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk, tetapi tidak 

sejalan dengan hasil penelitian Widyastuti, dkk (2009). Penelitian yang dilakukan oleh 

Tengker dan Morasa (2007) yang meneliti mengenai Pengaruh Motivasi Karir Terhadap 

Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), 

menyatakan bahwa motivasi karir berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

jurusan akuntansi untuk mengikuti PPAk, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Widyastuti 

(2009). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan satu 

faktor yang diduga mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk yaitu motivasi 

kualitas. Alasan peneliti menambahkan faktor tersebut adalah karena adanya perbedaan hasil 

penelitian mengenai faktor motivasi kualitas. Dalam penelitian yang dilakukan Benny dan 

Yuskar (2006) menyatakan bahwa motivasi kualitas berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk, sedangkan hasil penelitian oleh Widyastuti, dkk (2009) 

mengemukakan bahwa motivasi kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 
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TELAAH PUSTAKA 

Profesi akuntan publik merupakan salah satu pilihan karir yang banyak diminati oleh 

mahasiswa akuntansi. Mahasiswa akuntansi beranggapan bahwa karir yang semakin tinggi 

lebih penting sehingga mampu mendorong mahasiswa untuk mengikuti PPAk agar dapat 

mencapai kedudukan yang lebih tinggi di dalam pekerjaannya, memperoleh kesempatan 

berkembang yang lebih baik, membutuhkan lebih sedikit waktu untuk dipromosikan serta 

memperoleh pengakuan atas prestasi yang diraih. 

Motivasi karir menunjuk pada dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan/karir yang 

lebih baik dari sebelumnya. Motivasi karir dapat diukur dengan mengetahui seberapa besar 

keinginan seseorang dalam meningkatkan karirnya yaitu memperoleh kesempatan promosi 

jabatan, pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang, mendapat perlakuan profesional, 

mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam bekerja, 

meningkatkan kemampuan berprestasi, mampu melaksanakan beban pekerjaan dengan baik 

dan mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan dunia pekerjaannya (Widyawati, dkk. 

2004). 

Untuk memiliki karir yang bagus demi mendapatkan penghasilan yang besar dimasa yang 

akan datang, seseorang dapat mengikuti Pendidikan Profesi akuntansi (PPAk). Pendidikan 

berbasis profesi, dengan mengikuti pendidikan tersebut akan membuat seseorang mempunyai 

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Sehingga motivasi karir dapat 

dikatakan sebagai minat. 

H1 : Motivasi karir mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Dalam suatu bidang tidak hanya dibutuhkan satu macam ilmu saja, melainkan juga 

dibutuhkan gabungan dari ilmu lain yang saling berhubungan satu sama lain. Seperti halnya 

ilmu akuntansi, ia tidak berdiri sendiri melainkan ada ilmu lain yang mendukung ilmu 

tersebut, antara lain manajemen keuangan, pasar dan lembaga keuangan, ekonomi moneter, 

manajemen perusahaan, pemasaran, hukum dagang, hukum pajak, akuntansi biaya, sistem 

informasi, bahasa inggris dan sebagainya.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi mencari ilmu sebagai dorongan 

yang timbul dalam diri seseorang untuk mendapatkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan 

serta kemampuan dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan 

baik dan benar. Pendidikan di PPAk merupakan sarana peningkatan ilmu pengetahuan di 

bidang akuntansi yang bermanfaat pula untuk meningkatkan profesionalisme seorang 

akuntan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Motivasi mencari ilmu mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Motivasi ekonomi dinilai dari seberapa besar dorongan meningkatkan penghargaan ekonomi 

baik berupa penghargaan langsung, seperti pembayaran gaji pokok atau upah dasar, 

overtime/gaji dari lembur, pembayaran untuk hari libur, pembagian dari laba dan berbagai 

bentuk bonus berdasarkan kinerja lainnya. Sedangkan penghargaan tidak langsung meliputi 
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asuransi pembayaran liburan, tunjangan biaya sakit, program pensiun dan berbagai manfaat 

lainnya. 

Stole, 1976 (dalam Fitria, 2004) menyatakan bahwa berkarir di Kantor Akuntan Publik (KAP) 

merupakan suatu karir yang memberikan penghargaan secara finansial dan pengalaman 

bekerja yang bervariasi. Berkarir di Kantor Akuntan Publik dapat menghasilkan pendapatan 

yang tinggi atau besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari karir yang lain. 

Hal ini juga dibuktikan oleh penulisan Wijayanti, 2000 dalam Ellyana dan Yuskar (2006) 

yang menyatakan bahwa salah satu harapan mahasiswa akuntansi yang memilih karier sebagai 

akuntan publik yaitu gaji awal yang tinggi. 

Dari penjelasan di atas motivasi ekonomi adalah suatu dorongan yang timbul dalam diri 

seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai penghargaan 

finansial yang diinginkan. Secara umum penghargaan finansial terdiri atas penghargaan 

langsung dan penghargaan tidak langsung. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

H3 : Motivasi ekonomi mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Gelar merupakan identitas mengenai keahlian seseorang dalam bidang ilmu tertentu. Sebelum 

ada PPAk, hanya universitas negeri yang telah ditunjuk negara yang dapat memperoleh gelar 

akuntan tanpa mengikuti ujian negara. Namun kini, setelah adanya PPAk, semua mahasiswa 

baik dari universitas negeri maupun universitas swasta harus mengikuti ujian agar 

memperoleh gelar S.Ak. Yang membedakan gelar S.E dengan gelar S.Ak adalah gelar S.Ak 

lebih menunjukkan kualifikasi dan spesifikasi seseorang yang berprofesi di bidang akuntansi 

dibandingkan seseorang lulusan S1 akuntansi yang bergelar S.E. Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H4 : Motivasi gelar mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan 

harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan 

kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan “CPA Indonesia” (sebelum tahun 2007 

disebut “Bersertifikat Akuntan Publik” atau BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI. 

Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk 

mendapatkan izin praktik sebagai akuntan publik dari Departemen Keuangan. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H5 : Motivasi mengikuti USAP mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPAk. 

Biaya pendidikan yang mahal merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh hampir 

semua masyarakat Indonesia. Sehingga hal tersebut menutup kesempatan bagi masyarakat 

yang berpenghasilan rendah untuk menempuh pendidikan yang tinggi. 
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Biaya yang dikeluarkan untuk mendapat gelar akuntan lebih besar dibandingkan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H6 : Biaya pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Untuk mendapatkan gelar sebagai akuntan, peserta harus menempuh pendidikan selama 2 

tahun. Itu artinya mereka berada diantara 2 pilihan, yaitu bekerja terlebih dahulu baru 

mengikuti PPAk atau mengikuti pendidikan selama 2 tahun baru bekerja. Kebanyakan dari 

mereka lebih memilih untuk bekerja terlebih dahulu baru kemudian mengikuti PPAk. Karena 

mereka beranggapan bahwa bekerja setelah lulus merupakan target setelah menempuh 

pendidikan S1 selama 4 tahun. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut:  

H7 : Lama pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Penelitian yang dilakukan Yusuf, 2000 (dalam Widyastuti, 2004) untuk mengetahui kualitas 

lulusan jurusan akuntansi, menyatakan bahwa mutu lulusan dari penerapan kurikulum progran 

S-1 jurusan akuntansi yang berlaku selama ini sering dipertanyakan, lebih-lebih jika bekerja 

atau membuka kantor akuntan publik. Standar umum auditing yang pertama menyatakan 

bahwa: Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor.  

Standar tersebut mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan penugasan audit untuk 

sampai pada pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli 

dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan 

pendidikan formalnya (tingkat universitas) yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman 

selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, 

auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus mencakup aspek 

teknis maupun pendidikan secara umum.  

Munawir, 1999 (dalam Widyastuti, dkk , 2004) menyatakan bahwa kompetensi auditor 

ditentukan oleh tiga faktor berikut: (1) pendidikan formal tingkat universitas, yaitu dengan 

menjadi Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi. Namun saat ini diharuskan bagi lulusan Sarjana 

Ekonomi jurusan Akuntansi baik itu dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) sebab PPAk dapat memberikan kontribusi 

untuk menjadi seorang akuntan yang profesional (2) pelatihan teknis dan pengalaman dalam 

bidang auditing, antara lain memiliki pengalaman kerja di Kantor Akuntan Publik minimal 3 

tahun, dan (3) pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menjalani karir sebagai 

auditor, dengan mengikuti seminar, lokakarya dan Simposium Nasional Akuntansi (SNA). 

Seorang auditor juga harus menguasai ilmu pengetahuan yang lain seperti ekonomi 

perusahaan, ekonomi moneter, manajemen perusahaan, pemasaran, hukum dagang, hukum 

pajak, akuntansi biaya, sistem akuntansi, bahasa inggris dan sebagainya. Dari penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi kualitas sebagai dorongan yang timbul dalam diri 

seseorang untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang 
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yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H8: Kualitas pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

METODE PENELITIAN 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati dan 

membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya. Minat 

mahaisswa dalam penelitian ini diukur dengan satu pertanyan yang langsung 

mempertanyakan minat mahasiswa mengikuti PPAk dengan menggunakan skala numerik dari 

satu sampai sepuluh. Sikap responden yang ”sangat tidak berminat” diwakili oleh point (1) 

yang dapat diartikan bahwa minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk rendah. Sedangkan 

sikap responden yang ”sangat berminat” diwakili oleh point (10) yang berarti bahwa minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk tinggi. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk yaitu : 

1. Motivasi karir adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk 

meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai karir yang lebih baik dari 

sebelumnya. Motivasi karir dalam penelitian ini dinyatakan dengan delapan pertanyaan. 

2. Motivasi mencari ilmu pengetahuan adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

mahasiswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi mencari ilmu pengetahuan 

dalam penelitian ini dinyatakan dengan tujuh pertanyaan. 

3. Motivasi ekonomi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan 

kemampuan pribadinya dalam rangka untuk mencapai penghargaan finansial yang 

diinginkan. Motivasi ekonomi dalam penelitian ini dinyatakan dengan empat pertanyaan. 

4. Motivasi gelar adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk menunjukkan 

kualifikasi dan spesifikasi terhadap pekerjaan tertentu.  Motivasi gelar dalam penelitian ini 

dinyatakan dengan  satu pertanyaan. 

5. Motivasi mengikuti USAP adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik. Motivasi mengikuti USAP dalam penelitian 

ini dinyatakan dengan satu pertanyaan. 

6. Biaya pendidikan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk 

menempuh pendidikan hingga menyelesaikan jenjang pendidikannya. Biaya pendidikan 

dalam penelitian ini dinyatakan dengan satu pertanyaan. 

7. Lama pendidikan adalah jangka waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan 

pendidikannya. Lama pendidikan dalam penelitian ini dinyatakan dengan satu pertanyaan. 

8. Motivasi kualitas adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk memiliki dan 

meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga 

dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Motivasi kualitas dalam penelitian ini 

dinyatakan dengan sepuluh pertanyaan. 
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Semua pertanyaan di ukur menggunakan skala likert 1-5. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntasi Fakultas Ekonomi Universita 

Semarang yang berjumlah 570 mahasiswa yang terdiri mahasiswa semester 4, 5 dan 6. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang 

merupakan sumber data dari PSIT Universitas Semarang. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Mahasiswa akuntansi semester 4, 6 dan 8. 

2. Mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah auditing atau yang sudah mengambil 

mata kuliah auditing. 

3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan 

kuesioner sebagai sumber datanya. 

Pengolahan data dalam penulisan ini menggunakan analisis linier berganda. Persamaan umum 

untuk mengetahui regresi berganda adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + e 

Dimana: 

Y  = Minat mahasiswa mengikuti PPAk 

X1  = Motivasi karir 

X2  = Motivasi mencari ilmu pengetahuan 

X3  = Motivasi ekonomi 

X4  = Motivasi gelar 

X5  = Motivasi mengikuti USAP 

X6  = Motivasi kualitas 

X7  = Lama pendidikan 

X8  = Biaya pendidikan 

b1,b2,b3.....b8 = Koefisien regresi 

e  = Kesalahan variabel pengganggu 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel motivasi karir terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti PPAk menunjukkan nilai t hitung -0,146 < t tabel sebesar 1,987 

dan probabilitas signifikansi sebesar 0,884. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. 

Hal ini berarti bahwa motivasi karir tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 

ditolak. 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel motivasi mencari ilmu mempengaruhi 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk menunjukkan nilai t hitung 4,851 

> t tabel sebesar 1,987 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H2 diterima. 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel motivasi ekonomi mempengaruhi terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk menunjukkan nilai t hitung 2,980 > t tabel 

sebesar 1,987 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi tersebut lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa motivasi mencari ilmu berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H3 diterima. 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel motivasi gelar mempengaruhi terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk menunjukkan nilai t hitung 2,078 > t tabel 

sebesar 1,987 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,041. Nilai signifikansi tersebut lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa motivasi gelar berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti PPAk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

H4 diterima. 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel motivasi mengikuti USAP mempengaruhi 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk menunjukkan nilai t hitung 0,423 

< t tabel sebesar 1,987 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,673. Nilai signifikansi tersebut 

lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa motivasi mengikuti USAP tidak berpengaruh 

Coefficientsa
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terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan H5 ditolak. 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel biaya pendidikan mempengaruhi terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk menunjukkan nilai t hitung -0,861 < t 

tabel sebesar 1,987 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,392. Nilai signifikansi tersebut 

lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa biaya pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan H6 ditolak. 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel lama pendidikan mempengaruhi terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk menunjukkan nilai t hitung -3,497 > t 

tabel sebesar 1,987 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa lama pendidikan berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H6 diterima. 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel kualitas pendidikan mempengaruhi terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk menunjukkan nilai t hitung 0,844 < t tabel 

sebesar 1,987 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,401. Nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kualitas pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima dan H6 ditolak. 

Hasil Uji Simultan 

 

Berdasarkan tabel di atas Uji Anova atau F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 37,675  

lebih besar dari F tabel (nilai F tabel dengan df1=8 dan df2=86 yaitu 2,0480) dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi minat berdasarkan masukan kedelapan variabel 

bebasnya.  

ANOVAb
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Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

 

Hasil dari tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (Adjusted R
2
) yang 

diperoleh adalah sebesar 0,759. Hal ini menunjukkan bahwa 75,9% minat mahasiswa dalam 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi dapat dijelaskan oleh variabel motivasi karir, 

motivasi mencari ilmu pengetahuan, motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi mengikuti 

USAP, biaya pendidikan, lama pendidikan dan motivasi kualitas, sedangkan sisanya yaitu 

24,1% diterangkan oleh variabel lain di luar model persamaan regresi. 

Pembahasan 

Motivasi karir tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Karir sangat penting dalam dunia kerja, tetapi karir tidak hanya dapat di bangun dengan 

mengikuti PPAk. Bagi sebagian orang, karir dapat dibangun dengan jalan lain seperti 

berwirausaha. Dalam berwirausaha tidak di butuhkan pendidikan yang khusus. Wirausaha 

adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam 

menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Ia bebas merancang, 

menentukan mengelola, mengendalikan semua usahanya. Sedangkan kewirausahaan adalah 

suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai 

dan berguna bagi dirinya dan orang lain. 

Motivasi mencari ilmu berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPAk. Ilmu pengetahuan selalu berkembang, begitu juga dengan ilmu akuntansi. Proses 

pembelajaran dalam PPAk lebih menekankan pada kemampuan agar dapat belajar secara 

berkelanjutan. Penekanan diberikan pada aplikasi atas konsep atau teori yang diperoleh pada 

jenjang S1. Dengan mengikuti PPAk, mahasiswa dapat mendalami ilmu yang lebih mendalam 

mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan akuntansi seperti akuntnasi keuangan, 

akuntansi manajemen, auditing dan akuntansi biaya yang tidakmereka dapatkan di jenjang 

strata 1 (S1). 

Motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Setelah lulus dari Pendidikan Profesi Akuntansi, diharapkan ada peningkatan ekonomi ke arah 

yang lebih baik. Seperti mendapat kenaikan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.  

Motivasi gelar berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Di 

era reformasi ini, seseorang dituntut untuk lebih mempunyai spesifikasi ilmu yang dimilikinya 

dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan profesionalitas mereka dalam dunia kerja. 

Dengan mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi, maka mereka akan mendapatkan gelar SE, 

Model Summaryb

,883a ,780 ,759 ,55075

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Motivasi Kualitas, Biaya

Pendidikan, Motivasi Mengikuti USAP, Motiv asi Gelar,

Lama Pendidikan, Motivasi Ekonomi, Motiv asi Karir,

Motivasi Mencari Ilmu Pengetahuan

a. 

Dependent Variable: Minat Mahasiswab. 
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Akt di mana dalam gelar tersebut seseorang mengukuhkan diri sebagai profesional di bidang 

akuntansi. 

Motivasi mengikuti USAP tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Ini dapat disebabkan karena tidak adanya dorongan yang ada dalam diri 

mahasiswa untuk mengikuti USAP, ini dapat terjadi apabila mahasiswa tersebut tidak ingin 

mendapatkan karir yang baik. Bagi mereka mendapatkan gelar saja sudah cukup tanpa 

mengikuti USAP. Mereka hanya ingin bekerja di kantor akuntan publik tanpa menginginkan 

untuk mendirikan kantor sendiri. Karena jika mendirikan kantor sendiri dibutuhkan perijinan 

dan biaya yang besar pula. 

Biaya Pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPAk. Biaya pendidikan yang mahal merupakan permasalahan bagi setiap orang, namun hal 

tersebut menjadi tidak berarti apabila biaya yang telah dikeluarkan sebanding dengan 

peningkatan ekonomi yang akan di dapatkan setelah lulus dari PPAk. Seperti ibarat 

berinvestasi, untuk mendapatkan keuntungan yang besar maka biaya yang dikeluarkan harus 

besar pula. 

Lama pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Untuk mendapatkan gelar sebagai akuntan, peserta harus menempuh pendidikan selama 2 

tahun. Itu artinya mereka berada diantara 2 pilihan, yaitu bekerja terlebih dahulu baru 

mengikuti PPAk atau mengikuti pendidikan selama 2 tahun baru bekerja. Kebanyakan dari 

mereka lebih memilih untuk bekerja terlebih dahulu baru kemudian mengikuti PPAk. Karena 

mereka beranggapan bahwa bekerja setelah lulus merupakan target setelah menempuh 

pendidikan S1 selama 4 tahun. 

Motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPAk. Ini dapat disebabkan karena tidak adanya dorongan yang ada dalam diri mahasiswa 

untuk memiliki kualitas yang lebih baik, ini dapat terjadi apabila faktor lingkungan dan 

keluarga yang tidak mendukung agar mahasiswa tersebut untuk dapat memiliki kualitas yang 

lebih baik lagi. Faktor lingkungan seperti teman-teman yang malas sehingga mereka 

terpengaruh oleh lingkungan yang mendominasi mereka.  

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi karir tidak berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk.  Penurunan  motivasi untuk 

memperoleh karir yang lebih tinggi dalam bidang akuntansi akan menurunkan probabilitas 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Motivasi mencari ilmu pengetahun berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Peningkatan motivasi untuk untuk 

mencari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dalam bidang akuntansi akan meningkatkan 

probabilitas mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Motivasi ekonomi berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Peningkatan motivasi ekonomi yang lebih 

tinggi dalam bidang akuntansi akan meningkatkan probabilitas mahasiswa untuk mengikuti 

PPAk. Motivasi gelar berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 
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PPAk. Peningkatan motivasi untuk memperoleh gelar yang lebih tinggi dalam bidang 

akuntansi akan meningkatkan probabilitas mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Motivasi 

mengikuti USAP tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPAk. Penurunan motivasi untuk mengikuti USAP yang lebih tinggi dalam bidang akuntansi 

akan menurunkan probabilitas mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Biaya pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Penurunan biaya 

pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang akuntansi akan menurunkan probabilitas 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Lama pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti PPAk. Peningkatan lama pendidikan yang lebih tinggi dalam 

bidang akuntansi akan meningkatkan probabilitas mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPAk. Penurunan motivasi kualitas yang lebih tinggi dalam bidang akuntansi akan 

menurunkan probabilitas mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut. Saran bagi mahasiswa adalah perlunya untuk melihat lebih dalam lagi apa yang akan 

di lakukan atau kemana arah yang akan dituju setelah lulus dari perguruan tinggi. Hal ini akan 

membantu mahasiswa agar mereka dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Bagi dosen akuntansi agar lebih memperkenalkan tentang pentingnya 

Pendidikan Profesi Akuntansi kepada mahasiswa, khususnya pada mata kuliah yang 

berhubungan dengan Pendidikan Profesi Akuntansi seperti auditing, akuntansi keuangan, 

akuntansi manajemen dan perpajakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis masih jauh di bawah sempurna. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah tidak menggunakan metode wawancara. Jumlah sampel yang digunakan 

hanya satu universitas, yaitu Universitas Semarang. Keterbatasan penelitian tidak 

menggunakan variabel control seperti pendapatan orang tua ke dalam model. 

Untuk penelitian yang akan datang, sebaiknya juga di sertakan metode wawancara sehingga 

kesimpulan lebih berkembang. Selain itu juga disarankan agar memperluas obyek penelitian 

yang digunakan. Model juga dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain dalam 

penelitian seperti pendapatan orang tua ke dalam model sebagai control variabel. 
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PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN TINGKAT LIKUIDITAS 

PERUSAHAAN TERHADAP RISIKO INVESTASI SAHAM  

Elisa Marisa
 

Dian Indudewi 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh suku bunga yang 

mewakili faktor-faktor makro dan tingkat likuiditas perusahaan yang mewakili faktor 

mikro terhadap risiko investasi saham yang terdaftar di indeks LQ45. Tingkat bunga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko investasi saham dengan arah 

positif. Sementara tingkat likuiditas perusahaan tidak menunjukan pengaruh yang 

signifikan terhadap risiko investasi saham. Disesuaikan nilai R Square sebesar 0,509 

menunjukan bahwa varian risiko investasi saham dapat dijelaskan oleh variasi suku 

bunga dan tingkatlikuiditas perusahaan adalah 50,9%, sedangkan 49,1% sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. 

Variabel lain mungkin termasuk faktor-faktor makro dan mikro, seperti kondisi 

stabilitas politik dan keamanan yang terjadi pada faktor domestik dan psikologis dari 

investor di pasar modal. Berdasarkan hasil penelitian, saran bahwa investor harus 

mempertimbangkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan juga harus 

mempertimbangkan faktor-faktor kondisi sosial, politik dan keamanan.   

Kata kunci: suku bunga, likuiditas perusahaan, risiko investasi 

 

Abstract: This research aims to understand the influence of interest rate that represent 

the macro factors and level of liquidity of the company that represent micro factors 

against the risk of stocks investment are listed on the Index LQ45. Statistical analysis 

of this research is multiple regression analysis. Based on the result of t-test, the 

interest has a significant effect on the risk of investment with a positive direction. 

While the level of liquidity of the company shows no significant effect on the risk of 

investment. Adjusted R Square value of 0.509 indicates that the variants of investment 

risk can be explained by variations of interest rates and the level of company liquidity 

is only 50.9 % while the remaining 49.1 % are explained by other variables not 

included in the model of this research. Other variables may include macro and micro 

factors, such as, the condition of political stability and security that occur in domestic 

and psychological factorsof the investors in capital markets. Based on the result of 

research, the investors should be consider the interest rate of Certificate of Indonesian 

Bank and also must consider factors of social conditions, political and security.  

Keywords:  interest rate, corporate liquidity, investment risk 

 

PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan instrument keuangan yang penting dalam suatu perekonomian, yang  

berfungsi untuk memobilisasi dana dari masyarakat (investor) ke sektor produktif 

(perusahaan). Peran intermediasi keuangan dari masyarakat (investor) ke unit tersebut 

(perusahaan) dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran. Selain itu, pasar modal juga dapat 

bermanfaat sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber dana, menciptakan 

perekonomian sehat, meningkatkan penerimaan Negara, memperbaiki struktur modal 
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perusahaan serta mengurangi ketergantungan hutang luar negeri pada sektor swasta (Husnan, 

1998). Pasar modal adalah suatu tempat pertemuan antara dua komponen yang saling 

membutuhkan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang 

membutuhkan dana. Dalam melakukan investasi, investor akan memilih perusahaan yang 

mempunyai potensi untuk menghasilkan keuntungan. Karena itu, investor harus berani 

menanggung risiko yang akan didapat dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Penting 

bagi perusahaan memperhatikan para investor (pemodal) dengan jalan memaksimalkan nilai 

perusahaan, karena nilai perusahaan merupakan ukuran kinerja atas keberhasilan dalam 

melakukan fungsi-fungsi sumber daya khususnya keuangan yang ada (Ang, 1997). 

Sebelum terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997, saham-saham di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) atau sekarang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) banyak diminati oleh para 

investor. Idealnya, pasar modal merupakan sumber keuntungan baik bagi para emiten maupun 

investor. Tetapi, kondisi yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan berubah sebaliknya. 

Banyak investor mengalami kerugian besar. Perusahaan emiten juga mengalami hal yang 

sama dan hal ini tercermin dari harga sahamnya yang menurun tajam. 

Hal-hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa instrument dalam pasar modal mengandung 

suatu unsur ketidakpastian dan termasuk di dalamnya adalah saham. Saham mengandung 

unsur ketidakpastian karenanya unsur expectation memegang peranan. Ahmad,1997). Investor 

harus memahami secara pasti bahwa dalam berinvestasi ada potensi mendapat keuntungan 

dan juga potensi menderita kerugian. Hal yang harus dilakukan oleh seorang investor adalah 

memaksimalkan tingkat return yang diperoleh dan meminimalkan potensi risiko yang akan 

terjadi. 

Saham adalah bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan di perusahaan. Saham terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). 

Menurut Rahardjo (2006) investor yang memiliki saham, baik saham biasa maupun saham 

preferen akan mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk 

dividen. Pembagian dividen oleh perusahaan akan dilakukan apabila kinerja keuangan 

perusahaan cukup bagus dan sudah mampu membayar kewajiban keuangan lainnya. 

Perdagangan saham saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat 

terjadi karena adanya kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi telah 

banyak membantu transaksi di pasar modal. Setiap investor dapat melakukan investasi dengan 

mudah dan tanpa harus datang langsung ketempat dia akan berinvestasi. Jadi, perputaran 

modal dalam suatu Negara tidak hanya berasal dari investor dalam negeri tetapi juga berasal 

dari investor asing. Setiap kejadian baik dari bidang ekonomi, politik dan keamanan yang 

terjadi di dalam dan luar negeri nantinya akan mempengaruhi pasar modal di suatu Negara. 

Hal ini menunjukan bahwa berinvestasi di pasar saham memiliki risiko karena adanya faktor 

ketidakpastian. 

Risiko adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang 

diharapkan tidak sesuai dengan harapan (Rahardjo, 2006). Investor saham sangat menyadari 

adanya potensi risiko dari investasi. Bentuk risiko investasi bisa bermacam-macam, baik yang 

disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Risiko investasi terbagi atas dua kelompok: 
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pertama, risiko sistematis dan yang kedua, risiko tidak sistematis. Risiko sistematis 

merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena 

fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor –faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar 

secara keseluruhan. Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri 

tertentu. 

Perubahan tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor  yang mempengaruhi risiko 

sistematis. Apabila tingkat suku bunga tinggi, maka para investor akan lebih tertarik untuk 

menyimpan uang mereka di bank, dan sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah, maka para 

investor akan lebih memilih berinvestasi di saham. Walaupun risiko yang diakibatkannya 

lebih besar, namun para investor mengejar tingkat pengembalian yang lebih tinggi sebab 

bunga bank sudah dianggap tidak memadai lagi. (Rahardjo 2006). 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Signaling Theory  

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan 

unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan 

keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan 

masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran 

efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh 

investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.  

Menurut Jogiyanto (2000), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan 

memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman 

tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua 

pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau 

signal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi 

investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. 

Menurut Sharpe (1997) dan Ivana (2005), pengumuman informasi akuntansi memberikan 

signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good news) 

sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan 

bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. 

(http://eprints.undip.ac.id/18457/1/S_U_B_A_L_N_O.pdf) 

http://eprints.undip.ac.id/18457/1/S_U_B_A_L_N_O.pdf
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Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Secara teoritis hubungan antara tingkat suku bunga dengan konsep investasi yang 

menyebutkan bahwa “High Return High Risk, Low Return Low Risk” (Ahmad, 1997), maka 

ketika tingkat suku bunga tinggi akan mengakibatkan harga saham turun dan jika harga saham 

turun maka akan mengakibatkan return yang diterima investor menjadi berkurang. Return 

yang rendah akan mengakibatkan risiko investasi juga rendah. 

Dari uraian diatas dapat disusun hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini: 

H1: Terdapat pengaruh tingkat suku bunga terhadap risiko investasi saham 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan risiko investasi. Likuiditas  diukur 

dengan rasio keuangan, jika rasio likuiditas tinggi maka perusahaan akan semakin diminati 

investor. Jika dihubungkan dengan konsep investasi yang menyebutkan bahwa “High Return 

High Risk, Low Return Low Risk” (Ahmad,1997), maka ketika tingkat likuiditas perusahaan 

tinggi akan mengakibatkan harga saham naik dan jika harga saham naik maka akan 

mengakibatkan return yang diterima investor menjadi meningkat. Return yang tinggi akan 

mengakibatkan risiko investasi juga tinggi.  

Dari uraian diatas dapat disusun hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini: 

H2 : Terdapat pengaruh tingkat likuiditas perusahaan terhadap risiko investasi saham. 

METODE PENELITIAN 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45. 

Indeks LQ45 menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan 

saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan 

demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 mulai 

tahun 2008 sampai dengan akhir desember 2010. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004). Penentuan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. 

Untuk menganalisis hubungan variabel tingkat suku bunga dan tingkat likuiditas perusahaan 

terhadap variabel risiko investasi dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel 

independen yang jumlahnya lebih dari dua (Suharyadi dan Purwanto, 2004). 
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Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi). (Imam Ghozali 2001)  

Regresi terpenuhi apabila penaksir kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square) dari 

koefisien regresi adalah linier, tak biasa dan mempunyai varians minimum, ringkasnya 

penaksir tersebut adalah Best Linier Unbiased Estimator (BLUE), maka perlu dilakukan uji 

(pemeriksaan) terhadap gejala multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Sehingga 

asumsi klasik penaksir kuadrat terkecil (Ordinary Least Square) tersebut terpenuhi. 

Selanjutnya adalah menguji antara pengaruh variabel bebas tingkat suku bunga (X) dan 

tingkat likuiditas perusahaan (X) terhadap variabel terikat risiko investasi saham (Y). Untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat Y digunakan uji 

t. 

Melalui SPSS 16.0 for Windows kita dapat mengetahui variabel bebas X atau X terhadap Y. 

Nilai t-hitung dapat dilihat melalui output pada tabel Coefficients. Suatu Variabel akan 

berpengaruh nyata apabila nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Selain itu, pengaruh variabel 

bebas X atau X terhadap Y juga dapat dilihat melalui sig/significance pada tabel Coefficients.  

Pengujian Signifikansi Parameter Individual 

Pengujiannya dilakukan sebagai berikut : 

1. Bila alfa () < 5% maka variabel bebas secara individu berpengaruh signifikan terhadap 

variabel tidak bebas. 

2. Bila alfa () > 5% maka variabel bebas secara individu berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel tidak bebas. 

Pengujian Signifikansi Parameter Simultan 

1. Bila alfa (a) < 5% maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel tidak bebas. 

2. Bila alfa (a) > 5% maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel tidak bebas. 

Sampel perusahaan yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

Indeks LQ 45 yang secara terus menerus masuk dalam indeks LQ 45 dari tahun 2008-2010. 

Dengan perincian jumlah perusahaan yang terdaftar adalah sebanyak 45 perusahaan, 

sedangkan perusahaan yang tidak secara kontinyu masuk LQ 45 adalah sebanyak 26 

perusahaan. Perusahaan yang secara kontinyu masuk LQ 45 adalah sebanyak 14 perusahaan 

yang kemudian digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Perusahaan Keuangan dan 

perbankan yaitu sebanyak 5 perusahaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perusahaan yang dijadikan sebagi sampel adalah sejumlah 14 perusahaan yaitu: Astra Agro 

Lestari, Aneka Tambang (Persero) Tbk, Astra International, International Nickel Indonesia, 
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Indofood Sukses Makmur, Indosat, Medco Energi International, Perusahaan Gas Negara, 

Tambang Batubara Bukit, Holcim Indonesia, Timah (Persero), Telekomunikasi Indonesia 

(Persero), Bakrie Sumatra Plantations, dan United Tractor. 

Hasil Uji Regresi Parsial 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7.393 .816  -9.062 .000 

Ln.BUNGA 2.666 .407 .717 6.551 .000 

Ln.CR .082 .067 .133 1.218 .231 

a. Dependent Variable: Ln.RISIKO    

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Hasil tersebut dapat dituliskan dalam persamaan regresi sebagai berikut :  

Ln.RISIKO  = -7,393 +  0,082 Ln.CR  + 2,666 Ln.BUNGA +  e 

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Koefisien variabel Tingkat Suku Bunga adalah sebesar 2,666 dengan arah positif yang 

berarti bahwa tingkat suku bunga yang besar cenderung memiliki risiko investasi saham 

yang lebih kecil. 

2. Koefisien variabel CR adalah sebesar 0,082 dengan arah positif yang berarti bahwa 

perusahaan dengan CR yang besar cenderung memiliki risiko investasi saham yang lebih 

tinggi. 

Hasil Uji Regresi Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.442 2 2.221 22.282 .000
a
 

Residual 3.888 39 .100   

Total 8.330 41    

Predictors: (Constant), Ln.BUNGA, Ln.CR    

Dependent Variable: Ln.RISIKO    

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Diperoleh nilai F sebesar 22,282 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi sebesar 

0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan menunjukkan bahwa model regresi ini 

memberikan makna terhadap pengaruh CR dan Bunga secara bersama-sama terhadap risiko 

investasi saham.  

Koefisien Determinasi  

Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variabel terikat yang dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi dapat diperoleh dari nilai 

adjusted R
2
.  
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Penelitian ini mendapatkan nilai adjusted R
2
 diperoleh sebesar 0,509. Hal ini berarti bahwa 

50,9% risiko investasi saham dijelaskan oleh variabel CR dan Bunga, sedangkan sebagian 

besar lainnya yaitu  49,1% risiko investasi saham dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. 

Pembahasan  

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa dari dua variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini, satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi saham. Penjelasan dari 

masing-masing variabel diperoleh sebagai berikut: 

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa Bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

risiko investasi saham dengan arah positif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi di 

bawah 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat suku bunga maka 

risiko saham perusahaan semakin besar. Tingkat suku bunga dalam penelitian ini merupakan 

rata-rata suku bunga SBI bulanan selama 1 tahun.  Berdasarkan SBI pada tahun penelitian 

diperoleh rata-rata suku bunga adalah sebesar 7,438 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat investasi bebas risiko yang dimiliki investor selama tahun 2008 hingga 2010 adalah 

mencapai 7,438 persen yang dapat diperoleh manakala investor berinvestasi dalam bentuk 

deposito. Selama tahun 2008 – 2010 terjadi penurunan suku bunga SBI dimana pada tahun 

2008 rata-rata SBI adalah sebesar 8,67% pada tahun 2009 adalah sebesar 7.15%  dan pada 

tahun 2010 hanya sebesar 6,50%. 

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa CR tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap risiko investasi saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05. CR 

adalah merupakan ukuran likuiditas perusahaan. Perusahaan yang likuid adalah perusahaan-

perusahaan yang banyak melakukan perdagangan saham. Nilai CR yang tinggi mencerminkan 

bahwa perusahaan dinilai memiliki likuiditas saham yang besar. Sampel penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan LQ45 yang merupakan saham pilihan dengan likuiditas saham yang 

tertinggi di BEI (Bursa Efek Indonesia).  Nilai CR yang besar yang dimiliki oleh perusahaan 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva lancar yang lebih besar dari nilai hutang 

lancarnya. Dengan kata lain nilai CR yang berada di atas 1 mencerminkan bahwa perusahaan 

mampu menanggung seluruh kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang 

dimiliki perusahaan. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa perusahaan yang memiliki CR yang 

rendah cenderung kurang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan 

mengandalkan aktiva lancarnya. Kondisi demikian dapat dipandang sebagai meningkatnya 

risiko perusahaan dalam menjalankan operasional dan pemenuhan kewajiban jangka 

pendeknya sehingga CR yang rendah berpotensi meningkatkan risiko perusahaan. 

Namun demikian CR yang sangat tinggi mencerminkan bahwa perusahaan memiliki aset-aset 

lancar atau yang terlalu banyak sehingga menjadi kurang operasional. Aktiva yang terlalu 

besar menunjukkan bahwa alokasi aset-aset perusahaan banyak ada pada kas, piutang dan 

persediaan. Kondisi ini dapat pula menjadi hal yang kurang menguntungkan perusahaan 

karena perusahaan dinilai kurang mampu melakukan aktivitas mengkonversi aset-aset tersebut 

menjadi pendapatan yang memungkinkan rendahnya laba yang dapat diperoleh.  
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Dua kondisi yang kontradiktif tersebut menjadikan pengaruh CR tidaklah linier karena CR 

yang rendah dapat mencerminkan besarnya risiko perusahaan dalam mendanai  perusahaan 

dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, namun CR yang terlalu besar juga memiliki arti 

bahwa perusahaan memiliki risiko pada kurangnya pendapatan perusahaan karena aset hanya 

menumpuk pada aset-aset lancarnya. Kondisi demikian menjadikan bahwa Hipotesis 2 yang 

menyatakan bahwa Current ratio mempengaruhi risiko investasi saham akan ditolak. 

Berdasarkan data yang diperoleh risiko yang dimiliki perusahaan sampel pada saat SBI 

tertinggi juga menunjukkan nilai-nilai yang tinggi seperti nilai tertinggi risiko sebesar 0,2958 

yang terjadi pada tahun 2008, dan risiko saham terendah sebesar 0,0593 terjadi pada saat SBI 

terendah yaitu pada tahun 2010. Keadaan ini tidak sesuai dengan teori yang menjelaskan 

bahwa apabila tingkat suku bunga tinggi, maka risiko investasi saham rendah. Hal ini terjadi 

karena adanya krisis ekonomi yang terjadi di Amerika. Dampak krisis ini sangat terasa pada 

bursa efek indonesia. Krisis di Amerika ini disebabkan oleh 3 faktor yaitu : 

1. Ketidakmampuan rakyat amerika membayar kredit perumahan 

2. Bencana badai yang datang silih berganti 

3. Kekalahan perdagangan dengan cina 

Adanya pengaruh positif dari suku bunga terhadap risiko investasi saham sangat beralasan. 

Pada saat Bank Indonesia menerapkan suku bunga SBI yang tinggi, maka hal ini akan 

direspon oleh bank-bank di Indonesia untuk mengoreksi suku bunga deposito, tabungan 

maupun pinjamannya. Sebaliknya pada saat Bank Indonesia menerapkan suku bunga yang 

rendah, maka hal ini akan direspon positif oleh para investor untuk melakukan investasi 

berupa saham.  

PENUTUP 

Variabel Tingkat likuiditas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

risiko investasi saham dengan arah negatif. Ditunjukan dengan adanya perbedaan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan pada penelitian ini. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel tingkat likuiditas perusahaan masih harus diperhatikan kembali dalam 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel likuiditas. 

Keterbatasan penelitian ini adalah pada saat menggunakan periode penelitian 4 tahun terdapat 

masalah pada uji heteroskedastisitas hasilnya yaitu nilai heteroskedastisitasnya tinggi, 

sehingga periode penelitian dikurangi menjadi 3 tahun. 

Hasil pengujian tidak konsisten dengan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pada 

tahun 2008 nilai tingkat suku bunga tinggi dan risiko investasi saham juga tinggi, dan tahun 

2010 nilai tingkat suku bunga rendah dan risiko investasi saham juga rendah sedangkan dalam 

teori di 

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh 

tingkat suku bunga dan likuiditas perusahaan terhadap risiko investasi saham hendaknya 

memilih perusahaan go publik yang  memiliki harga saham yang tinggi dan memilki tingkat 
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likuiditas perusahaan yang baik. Peneliti sebaiknya memperhatikan tingkat suku bunga dalam 

hal ini adalah tingkat suku bunga SBI.  

Perlunya untuk menambahkan faktor lain yang dimungkinkan  berpengaruh terhadap risiko 

investasi saham yaitu faktor makro antara lain : pertumbuhan ekonomi dan kurs valuta asing 

di bidang ekonomi. Risiko investasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor mikro seperti : 

struktur modal, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan. Beberapa variabel juga dapat 

mempengaruhi risiko, antara lain : volume transaksi, profitabilitas dan risiko bisnis 

perusahaan. 
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