
Fakuttas Ekonomi 
Fakultas Bisnts 8 Manajemen 

Universltas Wdyatama 

JURNAL 
I 

BISNIS, MANAJEMEN & EKONOMI I 

Momad Alen Jayaatmaja, A M  Settawan . 
hqpmf~ hmmpm Balanced Scorecard Terhadap 

m- 

1 
~ 8 1 ~ a g i ~ ~ )  

I d  Eriana krtadfumena, Fuji Fah&wzahra . 
O(krerj. hn@dmn Kootengm Bmwsh hdasarkan Anadisis k s i o  Keuavr@m A ~ ~ Q I I F ~ P I  

d e n ~ D a c # r h ( K a s u s P ~ P ~ K ~  

I R. Ait Nwathnl, Stem Prestorim R . 
Achmad Fadjar, Hendra Fautina Firdaus 

~~ DelesR Mengumpulkan Bukti Audit Terhadap 
Bendapat Wajar Tanpa Pengecualian 



Edisi Khusus No. 'I, September 2009 
ISSN: 1693-8305 

Jurnal Blsnis Manalemen s Ekonoml 

PENANGGUNG JAWAB : 
Dekan Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

PENGARAH : . 
Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., MS., Ak. 

DEWAN REDAKSI : 
Adam Faritzal, S.E., M.M. (Ketua) 

Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak.(Anggota) 

DEWAN EDITOR : 
Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak. 

Prof. Dr. Moch. Zain, Drs., Ak. 
Prof. Dr. Hiro Tugiman, S.E., Ak. 
Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. 
Dr. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc. 

Dr. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak. 
Dr. Nina Nurani, S.H., M.Si. 

Dr. Zulganef, Drs., M.M. 
Dr. Sunardi S. Brahmana, S.E., M.M. 
Nugroho J. Setiadi, S.E., M.M., Ph.D. 

Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A. 
Dr. Sumarno Zeln, S.E., Ak.,M.B.A. 

Prof. Dr. Yuyus Suryana Sudarma, S.E., M.S. 
Prof. Dr. Surachman Sumawihardja, S.E. 

Prof. Dr. Ina Primiana Sagir, S.E. 
Prof. Dr. Kadarsah Suryadi, Ir., D.E.A. 
Dr. Putu Anom Mahaddwarta, M.M. 

PRODUKSI & PEMASARAN : 
Retno Paryati, S.E. 
Rohotna Ferawaty 

Diterbitkan pertama kali tahun 1999, dengan nama Jurnal llmiah Fokus, ISSN : 1411-1594. 
Kemudian berganti nama menjadi Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi, sejak Februari 2004 

dengan ISSN : 1693-8305. 

Alamat Redaksl : 
Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi 

Universitas Widyatama 
JL Cikutra 204 A Bandung 40125 

Telp. (022)7275855 Fax. (022)7201711 



Edisi Khusus No. 1, September 2009 
ISSN: 1693-8305 

Jurnal BISIII~ ManaJemen a, Ekonoml 

DAFTAR IS1 

Pengantar Redaksi i 

Daftar Isi ii 

1-10 
PENGARUH PENERAPAN BALANCED SCORECARD TERHADAP PENINGKATAN 
KINERJA PERUSAHAAN 
Oleh : Muhamad Alan Jayaatmaja, Andi Setiawan 

PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS 
PENllAlAN KINERJA MANAJEMEN 
OLEH : Bachtiar Asikin 

ANALlSlS KEEFEKTIFAN PEMBAYARAN PENJUALAN SECARA ONLINE 
PAYMENT POINT BERBASIS PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK 
Oleh : Dini Arwaty, Hadiansyah 

PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG STANDAR AKUNTANSI PENYNlAN 
LAPORAN KEUANGAN DAN PRESTASI AKADEMIK AKUNTANSI KEUANGAN 
(SURVEY TERHADAP MAHASISWA PROGRAM STUD1 S1 AKUNTANSI 
UNlVERSlTAS WIDYATAMA) 
Oleh : Nuryaman 

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN ANALlSlS 
RASlO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Kasus 
pada PEMDA Kabupaten Majalengka) 
Oleh Eriana Kartadjumena, Fuji Fatimatuzzahra 

PENGARUH AUDITOR INTERNAL BERSERTlFlKASl QIA (QUALIFIED INTERNAL 
AUDITOR) TERHADAP KUALITAS KOMUNlKASl HASlL PENUGASAN AUDIT 
INTERNAL 
Oleh R. Ait Novatlani, Steffy Prestorica R 

PERTIMBANGAN AUDITOR DALAM MENGUMPULKAN BUKTl AUDIT 
TERHADAP PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN 
Oleh Achmad Fadjar, Hendra Fautina Firdaus 



Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi 
Edisi Khusus No. 1, September 2009 

PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG STANDAR AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN 
KEUANGAN DAN PRESTASI AKADEMIK AKUNTANSI KEUANGAN 

(SURVEY TERHADAP MAHASISWA PROGRAM STUD1 S1 AKUNTANSI UNlVERSlTAS 
WIDYATAMA) 
Oleh : Nuryaman 

nuryaman.nuryaman@gmail.com 
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Abstract 

The purpose of this study is to examine: (1) the extent of accounting student's knowledge on 
financial reporting standards; and (2) The student's academic performance on financial accounting. 
The population of this research is 283 accounting students of Universitas Widyatama that 
currently take advance accounting course. 161 of the population are selected as the research 
sample. The findings of this research revealed that the degree of their knowledge on Financial 
Statement Reporting Standards is relatively low, but their performance on financial accounting 
subjects is relatively high. 

Keywords: Financial Statement Reporting Standards (FSRS) Knowledge, Performance on 
Financial Accounting Subjects 

1. Latar Belakang 
Mata kuliah Akuntansi Keuangan merupakan mata kuliah inti dalam kurikulum pendidikan 

Akuntansi, lkatan Akuntan lndoensia (IAl) telah menetapkan bahwa akuntansi keuangan 
merupakan mata kuliah wajib pada setiap kurikulum pendidikan program S1 Akuntansi, Baridwan 
(1996). Pada Prodi Akuntansi, mata kuliah ini dijadikan prasyarat untuk dapat menempuh mata 
kuliah inti lainnya, jadi kedudukannya sangat penting. 

Tujuan pokok mempelajari Akuntansi keuangan untuk memperoleh keterampilan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
Jika akuntansi dipandang sebagai bidang studi (body of knowledge), maka akuntansi merupakan 
seperangkat pengetahuan yang mempelajari penyediaan jasa informasi kuantitatif unit organisasi 
dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) inforrnasi tersebut 
untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan (Suwarjono,l999). Hasil suatu perekayasaan 
tersebut adalah apa yang dikenal dengan nama rerangka konseptual (conceptual framework). 

Rerangka ini oleh Suwarjono (1999) direpresentasikan dalam bentuk sebuah model yaitu 
struktur akuntansi. Struktur Akuntansi ini dapat dijadikan model atau paradigma untuk 
mengembangkan mata kuliah akuntansi. 

Faktor-Faktor Lingkungan 
(Sosial,budaya,ekonomi, dan politik) 

Rerangka Konseptual Pelaporan Keuangan 

Prinsip Akuntansi Berterima Umum terutama Standar Akuntansi 

Bagian penting pada Struktur Akuntansi Keuangan sebagai bidang ilmu adalah Standar Akuntansi 
Keuangan. Dalam konteks proses pembelajaran Akuntansi Keuangan di Perguruan Tinggi, 
pengetahuan mahasiswa atas SAK merupakan bagian integral dari pemahamannya terhadap 
Akuntansi Keuangan. Pengetahuan mahasiswa atas SAK akan membantu mereka saat bekerja 
sebagai akuntan, ketika mereka telah lulus dari Perguruan Tinggi. 

Salah satu SAK yang semestinya dipahami oleh mahasiswa adalah standar penyajian 
Laporan Keuangan, yang terdapat pada Pernyataan Standar Penyajian Laporan Keuangan no.1 
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(PSAK no. I). PSAK no. l merupakan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan 
umum (general purpose financial statement) yang selanjutnya disebut "Laporan Keuangan". 
Pernyataan standar ini terdiri atas pasal-pasal yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan 
Keuangan di Indonesia. Materi penyajian laporan keuangan senantiasa diberikan dan dibahas 
pada setiap mata kuliah Akuntansi keuangan pada Program Studi Akuntansi, serta disisipkan 
dalam satuan acara perkuliahan (SAP), mengingat materi ini salah satu materi yang cukup 
penting. 

Peran akuntan di dunia bisnis mengalamai pasang surut. Saat terjadi krisis keuangan pada 
sekitar Tahun 1997, kredibilitas akuntan dipertanyakan oleh dunia bisnis ketika terjadi skandal 
"Enron" yang melibatkan kantor akuntan besar bereputasi internasional. Profesi akuntan publik di 
Indonesia-pun tidak luput dari kritikan fihak-fihak yang berkepentingan, kritikan disampaikan oleh 
Direktur Pembinaan Akuntan dan jasa penilai (DPAJP) Departemen Keuangan. 

DPAJP Departemen Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KAP dan Akuntan 
publik (AP) periode Tahun 2003 dan 2004 diantaranya melaporkan bahwa sering ditemukan 
terdapatnya: (a) kelemahan pemahaman akuntan publik terhadap Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK); (b) kelemahan akuntan publik dalam melakukan review secara keseluruhan 
kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK (Media Akuntansi Edisi 49, 2005:26). 

Hasil survey Pricewaterhouse and Coopers terhadap investor-investor internasional di Asia, 
menunjukkan bahwa lndonesia dinilai sebagai salah satu yang terendah dalam bidang standar 
pengungkapan dan transparansi pelaporan keuangan, serta penerapan auditing. Posisi lndonesia 
dibandingkan dengan negara Asia lainnya dan Australia dalam ha1 praktik pengungkapan dalam 
laporan keuangan, lndonesia dikelompokkan pada kelompok paling buruk bersama dengan 
Thailand, China dan India (FCG1,2004). 

Hasil kedua survey di atas yaitu penilaian Dept.Keuangan dan para Investor internasional 
menunjukkan bahwa kompetensi akuntan pada bidang akuntansi keuangan dipandang belum 
cukup memadai, terutama pada pemahaman standar akuntansi keuangan dan pelaporan 
keuangan. Dalam era globalisasi dan persaingan bebas saat ini, keadaan ini akan memperlemah 
daya saing akuntan lokal terhadap akuntan asing. Oleh karena itu, semua fihak harus ikut ambil 
bagian untuk memperbaiki kekurangan tersebut, termasuk Perguruan Tinggi Akuntansi yang 
mencetak calon tenaga akuntan. Tenaga akuntan adalah produk dari Perguruan Tinggi Akuntansi. 
Perguruan Tinggi ikut andil besar dalam pembentukan kompetensi Para Akuntan, karena 
pengetahuan yang mereka miliki adalah hasil dari proses belajar yang pernah ditempuh di 
Perguruan Tinggi. 

Kompetensi mahasiswa pada bidang akuntansi keuangan adalah kemampuan mahasiswa 
dalam pencatatan (recording) yang mencakup pengukuran (measurement) dan pengakuan 
(recognition), serta pelaporan (reporting) transaksi bisnis perusahaan (Warren,C. et a1,2005). 
Kemampuan ini dapat diperoleh dengan mengikuti mata kuliah akuntansi keuangan. 

Penelitian ini menggunakan dua proksi kompetensi bidang akuntansi keuangan yaitu: prestasi 
akademik akuntansi keuangan dan tingkat pengetahuan mahasiswa tentang standar penyajian 
laporan keuangan. Kemampuan penyajian laporan keuangan merupakan salah satu dimensi dari 
kompetensi bidang akuntansi keuangan. Dimensi kemampuan penyajian dipilih, karena dimensi ini 
materi yang penting dalam pengajaran semua mata kuliah akuntansi keuangan. 

Riset ini ditujukan terhadap para calon akuntan (mahasiswa prodi akuntansi), secara spesifik 
riset ini ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan mahasiwa akuntansi atas standar penyajian 
laporan keuangan, prestasi akademik akuntansi keuangan, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Populasi targetnya adalah Mahasiswa akuntansi Universitas Widyatama 
(UTAMA). Universitas Widyatama dipilih, karena UTAMA adalah salah satu Perguruan Tinggi yang 
sedang berkembang di lingkungan Kopertis wilayah Jabar dan Banten. 

Tujuan penelitian ini, ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan Mahasiswa 
tetantang standar Penyajian laporan Keuangan, dan apakah tingat pengetahuan mahasiswa 
tentang standar penyajian pelaporan keuangan berhubungan dengan prestasi akademik 
mahasiswa. 

2. Tinjauan Teori 
2.1. Kompetensi bidang akuntansi keuangan. 

Kompetensi menunjukan keseluruhan kemampuan, pengetahuan, sikap dan perilaku 
seseorang (individu) yang konsisten, yang menghasilkan kinerja unggulan, Widiartono (2002). 
Kompetensi dapat diukur dengan criteria : (i) penguasaan ilmu dan keterampilan, (ii) 
kemampuan berkarya, (iii) sikap dan perilaku berkarya, kemampuan memahami kekaryaan, 
(iv) pemahaman kaidah kehidupan, Ditjen Dikti (2002). 

Nuryaman I 1 
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Berdasarkan uraian di atas, kompetensi mahasiswa pada akuntansi keuangan dapat 
diukur dari sejaumana penguasaan ilmu dan keterampilan pada bidang akuntansi keuangan. 
Penguasaan ilmu tersebut dapat tercermin dari hasil ujian akhir dan pengetahuan mahasiswa 
pada bidang akuntansi keuangan. Riset ini akan menggunakan dua proksi kompetensi 
akuntansi kuangan: (1) lndek prestasi akademik akuntansi keuangan; (2) pengetahuan 
mahasiswa atas standar akuntansi keuangan. Salah satu dimensi pengetahuan tentang 
Standar akuntansi keuangan adalah PSAK penyajian laporan keuangan. Khusus untuk proksi 
yang kedua, pada kesempatan ini peneliti hanya akan membatasi pada pengetahuan 
mahasiswa tentang standar akuntansi keuangan penyajian laporan keuangan (PSAK no.1). 

2.1.Pengetahuan Mahasiswa atas Standar Penyajian Laporan Keuangan. 
Pernyataan Standar Akuntani Keuangan Laporan keuangan (PSAK no.1) adalah dasardasar 

(standar) bagi penyajian laporan keuanga untuk tujuan umum (general purpose financial 
statement). Penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pelaporan dimaksudkan agar 
laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan 
laporan keuangan perusahaan lainnya. PSAK no.1 hanya mengatur penyajian laporan keuangan 
perusahaan, adapun untuk pengakuan transaksi, pengukuran dan peng~ngkapann~a diatur dalam 
standar akuntansi lainnya yang terkait. 

Pengetahuan mahasiswa atas PSAK penyajian LK dapat dipenuhi jika mereka 
memahaminya secara memadai atas: (a) tujuan laporan keuangan; (b) tanggung jawan laporan 
keuangan; (c) Komponen laporan keuangan ; (d) pertimbangan menyeluruh penyajian LK; (e) 
struktur dan isi LK; (f) neraca; (g) laporan laba rugi; (h) laporan perubahan ekuitas; (i) laporan 
arus kas; (j) catatan atas laporan keuangan (PSAK no.1, IAl, 2007). 

Pengetahuan mahasiswa atas PSAK no.1 dapat bervariasi karena berkaitan dengan faktor- 
faktor personal yang secara langsung mempengaruhi kecermatan, minat, dan motivasi 
mahasiswa untuk mempelajarinya. Berkaitan dengan pengetahuan mahasiswa atas PSAK no.1, 
maka akan dilakukan pengamatan variasi tingkat pengetahuan mahasiswa atas PSAK no.1 
dengan statistik deskriptif. 

2.2.Prestasl Akademik Mahasiswa Bidang Akuntansi Keuangan 
AICPA (1999b,G2) memberikan tiga katagori kompetensi utama yang harus dimiliki profesi 

akuntan yaitu:(l) Functional competency; (2) Personal Competency; (3) Broad Business 
Perspective Competency. Salah satu aspek dari functional competency yang harus dimiliki profesi 
akuntan yaitu kemampuan untuk dapat mengukur dan melaporkan transaksi bisnis perusahaan 
(Measurement, Reporting). Mahasiswa sebagai calon akuntan, pengetahuan ini akan diperoleh 
dalam mata kuliah akuntansi keuangan. 

Pengetahuan mahasiswa atas mata kuliah Akuntansi Keuangan secara langsung dan tidak 
langsung dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah inti 
lainnya. Disamping itu, Ketika lulusan Prodi Akuntansi berkiprah di dunia kerja, pemahaman 
mereka atas akuntansi keuangan sangat membantu dalam menjalankan perannya sebagai tenaga 
akuntan, baik sebagai Akuntan Publik maupun sebagai Akuntan Manajemen. 

Prestasi akademik mahasiswa pada bidang akuntansi keuangan merupakan cerminan dari 
kompetensi mahasiswa pada bidang ini. Untuk mengukur prestasi akademik bidang ini dapat 
dilakukan melalui capaian nilai ujian akhir pada beberapa mata kuliah akuntansi keuangan. Mata 
kuliah bidang akuntansi keuangan meliputi : Pengantar akuntansi keuangan 1 dan 2, Akuntansi 
keuangan menengah 1 dan 2, akuntansi keuangan lanjutan 1 dan 2, Teori akuntansi, Analisis 
laporan keuangan Suwarjono (2002). 

3.Metode Penelitian 
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian. 

Penelitian ini diselnggarakan pada semester genap 200812009. Populasi target penelitian ini 
adalah mahasiswa angkatan 200612007 Prodi Akuntansi Strata 1 Universitas Widyatama, yang 
sedang menempuh mata kuliah Akuntansi keuangan lanjutan I1 (AKL 11). Mahasiswa yang sedang 
menempuh mata kuliah AKL I1 diperkirakan telah memahami akuntansi keuangan secara lengkap, 
karena untuk menempuh mata kuliah ini persyaratannya harus sudah menempuh seluruh mata 
kuliah akuntansi keuangan lainnya. Angkatan 200612007 Strata 1 dijadikan populasi target agar 
memiliki karakteristik yang homogen. Jumlah populasi target adalah 293 mahasiswa Biro 
Akademik (2009). 

Sampel penelitian diperoleh dengan cara cluster sampling. Clusterisasi dilakukan berdasarkan 
dosen Pembina mata kuliah AKL 11, sehingga anggota sampel akan terdiri dari mahasiswa peserta 



kuliah dari seluruh dosen Pembina. Kuisioner akan disebar terhadap seluruh anggota cluster yang 
terpilih. 

3.2.Operasionalisasi Varibel Penelitian 
1. Pengetahuan mahasiswa atas Standar Penyajian Laporan Keuangan. Variabel ini akan diukur 

dengan sepuluh dimensi standar penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK no.1 yaitu: 
(a) tujuan laporan keuangan; (b) tanggung jawan laporan keuangan; (c) Komponen laporan 
keuangan; (d) pertimbangan menyeluruh penyajian LK; (e) struktur dan isi LK; (f) neraca; (g) 
laporan laba rugi; (h) laporan perubahan ekuitas; (i) laporan arus kas; (j) catatan atas laporan 
keuangan. 

Mengingat dimensi dan indikator variabel ini jumlahnya banyak, untuk memudahkan 
pengukurannya, maka kuisioner dirancang dalam bentuk butir-butir pernyataan, dengan dua 
alternatif jawaban sederhana yaitu "benar" (B) atau "salahn (S) atas pernyataan tersebut. 

2. Prestasi akademik akuntansi keuangan. Variabel ini akan diukur dengan indek prestasi 
akademik kumulatif (IPK) dari mata kuliah akuntansi keuangan yang meliputi: Pengantar 
akuntansi keuangan 1 dan 2, akuntansi keuangan menengah 1 dan 2, akuntansi keuangan 
lanjutan 1, analisis laporan keuangan. 

3.3.Metoda Analisis Data 
Untuk mencapai tujuan penelitian analisis data akan menggunakan analisis statitik deskriptif. 

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

4.l.Gambaran Umum Sampel Penelitian 
Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa angkatan 200612007, peserta kuliah Akuntansi 

Keuangan Lanjutan II (AKL 11) Semester Genap Tahun Akademik 200812009, Program Studi 
Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama (UTAMA). Peserta kuliah AKL I1 berjumlah 
492 orang, termasuk diantaranya peserta angkatan 200612007 sebagai populasi penelitian ini 
berjumlah 283 orang (Biro Akademik UTAMA, 2009). Mengingat peserta kuliah tersebar dalam 
beberapa kelas pada beberapa Dosen Pembina yang berbeda, maka sampel ditentukan 
menggunakan metode cluster sampling. Dari populasi tersebut diperoleh sampel penelitian 
sebanyak 161 orang (56,8 %) yang terdiri dari : 

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas maka sarnpel penelitian sudah representative, karena jumlah 
sampel sudah memadai 56,8 % dan sampel tersebut diperoleh dari setiap kelompok (kelas) 
dengan Dosen Pembina yang berbeda. Gay dan Diehl(1992) menetapkan jumlah sampel minimal 
10 % dari populasi, sedangkan Frankel dan Wallen (1993) dalam Sigit (2001) menetapkan 
sebanyak minimal 50 subjek untuk penelitian korelasional. 

Sampel Penelitian 

4.2. Uji Validitas Data dan Reliabilitas Data 
1) Uji Validitas Data Penelitian 

Salah satu pengujian validitas data adalah dengan uji validitas kokuren (Nur 
lndriantoro,2000). Validitas konkuren menunjukan seberapa besar derajat hasil alat yang 
digunakan atau alat lain yang bersamaan digunakan, atau alat yang sama tujuannya digunakan. 
Validitas diukur dengan koefisien korelasi kedua alat ini Sigit (2001). Tabel 4.13 menunjukkan 
koefisien korelasi variabel pengetahuan standar penyajian dan pelaporan keuangan dengan 
prestasi akademik akuntansi keuangan adalah 0,158 dengan tingkat signifikansi 0,045. Jika 
memperhatikan tingkat signifikansi, ha1 ini menunjukan bahwa pengetahuan SPLP berhubungan 

No 

1. 
2. 
3. 

4. 

Nuryaman I @as= 

Dosen Pembina 

Kamaludin Subha, SE.,MM. 
Edi Winarso, SE.,MSi.,Ak 
Eriana Kartadjumena, 
SE.,MM.,Ak 
Hj.Silviana., Dra.MSi.Ak 
JUMLAH 

Jumlah dalam orang dan 
Kelas (Kelas) 

47 (2 Kelas) 
48 (2 Kelas) 
44 (2 Kelas) 

22 (1 Kelas) 
161 (7 Kelas) 
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positif secara signifikan dengan IPKAKT, pada tingkt signifikansi 0,05. Hasil ini bermakna variabel 
tersebut memiliki validitas internal. 
2) Uji Reliabilitas Data Penelitian. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji belah dua antara instrument nomor ganjil dengan dengan 
instrument nomor genap. Lampiran 5 menunjukkan hasil korelasi dengan mengunakan tingkat 
signifikansi 0,001, koefisien korelasi tersebut (0,368) dikatakan signifikan, sehingga data tersebut 
reliable. 

4.3. Latar Belakang Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) 
Berikut di bawah ini distribusi mahasiswa berdasarkan latar belakang pendidikan SMU : 

Latar Belakang Pendidikan SMU 
No I Asal SMU I Jumlah dalam orang I Persentase 
1. I IPS 1 88 1 54.65 
2. 1 Non IPS 1 73 1 45,351 

i 

Jumlah 1 161 1 100 

Tabel 4.2. memperlihatkan proporsi mahasiwa angkatan 2006 yang berasal dari Sekolah 
Menengah Umum (SMU) jurusan llmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebanyak 54,65 %, sedangkan 
mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan SMU Non IPS (IPA) berjumlah 4535 %. Hal 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa (54,65%) memiliki latar belakang pendidikan 
SMU IPS, sehingga sebelum menjadi mahasiswa UTAMA, mereka telah memiliki pengetahuan 
akuntansi keuangan, dan 4535 % mahasiswa tidak memiliki latar belakang pengetahuan akuntansi 
keuangan saat menjadi mahasiswa Prodi Akuntansi. 

4.4. Kemampuan Bahasa lnggris 
Berikut di bawah ini adalah Tabel data kemampuan bahasa lnggris mahasiswa , yang diukur 

dengan pencapaian indek prestasi akademik kumulatif mata kuliah bahasa lnggris : 
Tabel 4.3 

Kemampuan Bahasa lnggris 
I Mata kuliah I N 1 IPK IPK I Rata-rata 1 Devlasi Std. I 

Tabel 4.3. menunjukkan indek prestasi kumulatif (IPK) terkecil mahasiswa Prodi. Akuntansi S1 
angkatan 2006 adalah 1,50 dan IPK tertinggi 4,OO. Rata-rata IPK B.lnggris mahasiswa sebesar 
2,70, dengan standar deviasi 0,57. Jika memperhatikan rata-rata IPK, berarti kemampuan bahasa 
lnggris mahasiswa angkatan 2006 belum baik (masih dibawah nilai B). 

B.lnggris 

4.5. Kemampuan Matematika 
Berikut di bawah ini adalah Tabel yang menunjukkan data kemampuan matematika 

mahasiswa angkatan 2006. 
Tabel 4.4 

Tabel 4.4. menunjukkan mahasiswa Prodi. Akuntansi St angkatan 2006 memiliki indek 
prestasi akademik (IP) minimum 1,00 dan IP maksimum 4,OO. Rata-Rata IPK mahasiswa tersebut 
3,27 dengan standar deviasi 0,77. Jika mengamati rata-rata IPK, berarti mahasiswa Prodi 
akuntansi S1 angkatan 2006 memiliki kemampuan matematika yang baik. 

Keterangan : IPK bahasa Inggris= indek prestasi kumulatif mata kuliah bahasa Inggris, yang terdiri 
atas mata kuliah B-lnggris 1 (2 SKS) dan B.lnggris II (2sks). 
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4.6. Prestasi Akademik Akuntansi Keuangan 
Berikut di bawah ini adalah Tabel yang menunjukkan prestasi akademik akuntansi keuangan 

mahasiswa Prodi. Akuntansi Program S1 angkatan 2006. 

Minimum 
1,50 

Maksimum 
4,OO 

IPK 
2.70 0,57 



Prestasi Akademik Akuntansi kuangan 

Keterangan : PA1 = Pengantar Akuntansi Keuangan !;PA2 = Pengantar Akuntansi Keuangan II; 
AKMl= Akuntansi Keuangan Menengah I; AKM2= Akuntansi Keuangan Menengah II; AKLl = 
Akuntansi Keuangan Lanjutan I; ALK = Analisis Laporan Keuangan. 

Mata kuliah 
Akuntansi 
Keuangan 

PA1 
PA2 
AKM I 
AKM2 
AKLI 
ALK 
Valid N (listwise) 

Tabel 4.6. menunjukkan rata-rata indek prestasi (IP) mata kuliah pengantar akuntansi I ( PA1) 
adalah 3,32 dengan standar deviasi 0,7, IP Pengantar akuntansi II ( PA 2) sebesar 3,29 dengan 
standar deviasi 0,79, IP Akuntansi keuangan menengan I (AKM1) sebesar 3,19 dengan standar 
deviasi 0,87, IP Akuntansi keuangan menengah II (AKM2) adalah 2,95 denan deviasi standar 
1,12, IP Akuntansi keuangan Lanjutan I (AKLl) 2,76 dengan deviasi standar 1,03, dan IP Analisi 
laporan keuangan (ALK) sebesar 3,4 dengan deviasi standar 0,81. 

Berdasarkan data tersebut, menggambarkan IP terendah terdapat pada mata kuliah akuntansi 
keuangan lanjutan I disusul dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 11. Pada kedua 
mata kuliah ini standar deviasinya cukup tinggi masing-masing 1.12 untuk akuntansi keuangan 
menengah II, dan 1,03 untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan I. Hal ini berarti variasi nilai 
mahasiswa pada kedua mata kuliah tersebut cukup tinggi. Sedangkan untuk mata kuliah akuntansi 
keuangan lainnya (PA1 dan 1, AKMl dan 2) IP mahasiswa sudah tergolong memuaskan dengan 
rata-rata diatas 3,OO. 

Mahasiswa angkatan 2006 telah mendapatkan kesempatan mengikuti kuliah semester alih 
tahun sebanyak dua kali, ha1 ini kemungkinan besar telah membantu mereka untuk memperbaiki 
nilai (IP) mata kuliah pengantar akuntansi I dan II, serta mata kuliah akuntansi keuangan 
menengah I dan II. Sedangkan perbaikan nilai untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, 
baru akan mendapatkan kesempatan pada semester alih Tahun 200812009 yang akan datang. 
Semester alih tahun adalah penyelenggaraan kuliah oleh fakultas, yang pelaksanaannya pada 
peralihan Tahun akademik. Perkualiah alih tahun disediakan bagi mahasiswa yang ingin 
memperbaiki nilai mata kuliah tertentu, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk 
memperbaiki indek prestasi kumulatif (IPK). 

Nuryaman I 1 

Keterangan: IPK Akuntansi keuangan adalah indek prestasi kumulatif mata kuliah Pengantar 
Akuntansi Keuangan I, Pengantar akuntansi keuangan II, Akuntnsi Keuangan 
Menengah 1,Akuntansi Keuangan Menengah II, Akuntansi Keuangan Lanjutan I, dan 
Analisis Laporan Keuangan. 

Tabel 4.5. menunjukkan mahasiswa Prodi. Akuntansi S1 angkatan 2006 memiliki IPK minimum 
sebesar 1,20 dan IPK maksimum 4,OO. Rata-rata IPK mahasiswa tersebut 3,14 dengan standar 
deviasi 0,60. Jika memperhatikan rata-rata IPK, ini berarti kemampuan mahasiswa pada bidang 
akuntansi keuangan sudah baik. Namun demikian IPK ini belum memasukan nilai mata kuliah 
Akuntansi keuangan lanjutan II, dan teori akuntansi, mengingat saat penelitian ini dilakukan 
mahasiswa tersebut sedang menempuh mata kuliah akuntansi keuangan menengah 11, dan pada 
umumnya belum menempuh mata kuliah Teori Akuntansi. 

Untuk memperoleh informasi lebih rinci, berikut di bawah ini disajikan Tabel statistik deskriptif 
prestasi mahasiswa menurut mata kuliah akuntansi keuangan yang telah ditempuh sebagai 
beriktu: 

Tabel 4.6. 
lndek Prestasl Akuntansi keuangan 

N 
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N 
161 
161 
161 
159 
155 
151 
144 

IPK 
Minimum 
1,20 

Minimum 
1.00 

.OO 

.OO 

.OO 

.OO 

.OO 

IPK 
Maksimum 
4,OO 

Maximum 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

Rata-rata 
IPK 
3,14 

Mean 
3.3292 
3.2981 
3.1988 
2.9560 
2.7677 
3.4106 

Deviasi Std. 

0,60 

Std. Deviation 
.7481 
.7972 
.8719 

1.1214 
1.0371 
.8105 
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Tabel 4.7. menunjukkan skor minimum pengetahuan mahasiswa Prodi. Akuntansi S1 angkatan 
2006 tentang standar penyajian dan pelaporan keuangan (PPLK) adalah 33,33 %, dan skor 
maksimumnya adalah 73,33 %. Rata-rata pengetahuaan mahasiswa tersebut sebesar 56,66 % 
dengan standar deviasi 7,5 %. Berdasarkan data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengetahuan mahasiswa Prodi akuntansi S1 angkatan 2006 tentang standar PPLP masih relatif 
rendah (dibawah 60%). Hal ini sejalan dengan hasil survey Dept. Keuangan terhadap para 
Akuntan Publik dan KAP di lndonesia pada Tahun 2005, hasil surveynya menggambarkan bahwa 
terdapat kelemahan pemahaman para Akuntan Publik terhadap standar Akuntansi Keuangan 
(SAK). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kelemahan pemahaman mahasiswa (calon 
akuntan) terhadap standar PPLP akan berdampak pada kekurang- siapan para lulusan prodi 
Akuntansi ketika terjun di lapangan kerja menjadi akuntan publik, atau profesi akuntan lainnya. 

4.7. Pengetahuan Mahasiswa tentang Standar Penyajian Laporan Keuangan. 
Berikut di bawah ini adalah Tabel yang menunjukkan tingkat pengetahuan mahasiswa tentang 

standar penyajian dan pelaporan keuangan (SPPLK). 
Tabel 4.7. 

Pengetahuan Standar Penyajian dan Pelaporan Keuangan 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Penge.Std. Penyajian 
dan Pelaporan 

5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat pengetahuan Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 angkatan 2006 Universitas 
Widyatama tentang Standar penyajian dan pelaporan Keuangan (PSAK No. 1) masih relatif 
rendah dengan skor rata-rata yaitu 56,66 %, dibawah 60 %. 

2. lndek prestasi akademik akuntansi keuangan mahasiswa relatif sudah baik. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan rata-rata IPKAKT sebesar 3,14 dengan standar deviasi 0,60. Prestasi 
akademik mahasiswa (IPK) kemungkinan terbantu dengan diselenggarakannya program kuliah 
semester alih tahun, yang tujuan pokoknya membantu mahasiswa untuk memperbaiki nilai, 
IPK. 

5.2. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, berikut dibawah ini disampaikan rekomendasi 

bagi para pimpinan fakultas, Prodi akuntansi, dan para dosen Pembina terkait sebagai berikut : 
1. Bagi Prodi. Akuntansi dan para dosen Pembina mata kuliah akuntansi keuangan, 

disarankan agar materi pengetahuan standar penyajian laporan keuangan (PSAK No.1) 
khususnya, dan pemahaman terhadap Standar akuntansi keuangan (SAK), dimasukan 
dalam silabi mata kuliah akuntansi keuangan. 

2. Bagi Prodi Akuntansi dan para Dosen Pembina mata kuliah Akuntansi keuangan, 
disarankan untuk merekonstruksi caral model pembelajaran yang dapat mengintegrasikan 
penggunaan buku wajib (buku ajar) akuntansi keuangan dengan Standar akuntansi 
keuangan Indonesia (SAK) sebagai sumber referensi. 

N 
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5.3. Keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti yang akan datang 
Berikut di bawah ini saran bagi para peneliti yang akan datang: 
1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengetahuan mahasiswa tentang standar 

penyajian laporan keuangan (PSAK No.1) tidak mengukur pengetahuan mahasiswa 
tentang SAK secara konprehensif. Bagi peneliti yang akan datang, disarankan untuk 
mengembangkan instrument penelitian yang dapat mengukur pemahaman mahasiswa 
tentang standar akuntansi keuangan secara konprehensif. 

2. Populasi penelitian ini hanya terbatas pada Mahasiswa Prodi akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Widyatama. Peneliti yang akan datang disarankan menggunakan populasi 
yang lebih luas, mungkin dapat menggunakan populasi mahasiswa prodi akuntansi di 
Bandung, atau lingkungan Kopertis Wilayah IV, sehingga hasil penelitiannya dapat 
memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. 

Pengetahuan 
minimum 
(%) 
33,33 

Pengetahuan 
Maksimum 
( % ) 
73,33 

Rata-rata 
Skor 
pengetahuan 
56,66 

Deviasi Std. 
(%) 

7,50 
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Lampiran. Kuisioner 
KUlSlONER 

Beri tanda silana pada hurup "B "" iika pernvataan di bawah ini menurut saudara benar, dan beri 
tanda silang pada'hurup "S" 'jika pe;nyataan di bawah ini menurut saudara salah. 
No. I Pernyataan I B I S  
1. 1 Tujuan umum laporan keuangan hanya untuk memenuhi sebagian [ B 1 S 

I penyajian laporan keuangan 
4. 1 Pernvataan vang dibuat oleh badan lain selain lkatan Akuntan 1 B 1 S 

2. 
3. 

besar kalangan pengguna laporan keuangan 
Catatan atas laporan keuangan bukan bagian dari laporan keuangan 
Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan 

5. 

I Pernvataan I B I S  1 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

- - 

car disaiikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewaiiban I B I S I 

B 
6 

lndohesia, dapa< digunakan jika standar akuntansi keuangan (SAK) 
belum mengaturnya. 
Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan 
usaha 
Perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, 
termasuk laporan arus kas 
Penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode 
harus konsisten, terkecuali terjadi perubahan signifikan operasi 
perusahaan. 
Jika dianggap perlu, laporan keuangan dapat disajikan secara 
komparatif dengan periode sebelumnya 
Apabila klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka 
penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi, kecuali jika 
reklasifikasi tersebut dianggap tidak praktis. 
Setiap laporan keuangan harus diidentikasi secara jelas mencakup: 
nama perusahaan, tanggal atau periode pelaporan. 
Laporan keuangan harus disajikan secara bulanan atau triwulan, dan 

S 
S 

I neraca. 
14. 1 Meskipun suatu informasi dipandang penting, namun jika PSAK tidak 

B 

13. 

I mengaturnya, informasi tersebut tidak perlu dhngkapkan. 
15. 1 Jika PSAK belum mengatur masalah penyajian suatu transaki, maka 1 B I S 

S 

disajikan menurut urutan jatuh tempo 
- 

Suatu aktiva dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, hanya jika 
diperkirakan akan direalisasikan atau dijual dalam 12 bulan dari tanggal 

16. 
manajemen dapat meneiapkan kebijakan akuntansi sendiri 
Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam LK, sedangkan yang 
tidak material dapat digabungkan meskipun sifat atau fungsinya tidak 

17. 

18. 

19. 

B ~ a r n a  1 Nuryaman 

sejenis. 
Aktiva,kewajiban, penghasilan, dan beban disajikan secara terpisah, 
kecuali saling hapus yang diperkenankan dalam PSAK. 
PSAK selain mengatur untuk penyajian informasi dalam LK, juga 
mengatur penyajian informasi dalam laporan tahunan. 
Perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap 
aktiva yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan, 
sebelum dan sesudah 12 bulan dari tanggal neraca 

B 

B 

B 

S 

S 

S 
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S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

No.Psa 
27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, 
hanya jika akan jatuh tempo dalarn waktu 12 bulan dari tanggal neraca 
Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalarn waktu 12 bulan 
sejak tanggal neraca diklasifikasikan sebagai hutang jangka pendek, 
rneskipun perusahaan bermaksuk rnembiayai kernbali kewajibannya 
dengan dana jangka panjang. 
Neraca perusahaan rnenyajikan posisi keuangan atas : Aktiva, 
kewajiban, dan modal. 
Perusahaan harus mengungkapkan di neraca atau catatan LK, pos-pos 
yang disajikan dengan cara yang tepat sesuai operasi perusahaan. 
Laporan rugi laba disajikan unsur kinerja keuangan diantaranya: 
pendapatan; beban; laba rugi usaha. 
Perusahaan rnenyajikan beban menurut fungsi atau sifat beban di dalarn 
perusahaan. 
Jika dipandang perlu, perusahaan dapat mengungkapkan jurnlah dividen 
per saham yang diurnumkan pada lap. Laba rugi. 

Pernyataan 
Perusahaan yang rnengklasifikasikan beban menurut fungsinya harus 
mengungkapkan inforrnasi tarnbahan rnengenai sifat beban, termasuk 
arnortisasi serta penyusutan. 
Perusahaan dapat menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 
komponen tambahan laporan keuangan utarna. 
Catatan atas laporan keuangan rnengungkapkan : (a) dasar 
penyusunan LK; (b) informasi yang diwajibkan rnenurut PSAK; (d) 
inforrnasi tarnbahan yang dipandang perlu. 
Jika dipandang perlu, catatan atas laporan keuangan dapat 
mengungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalarn LK 
Untuk pinjarnan dalarn rnata uang asing, perusahaan harus 
rnengungkapkan inforrnasi diantaranya: (a) nilai nominal dalarn (b)rnata 
uang asing; dan (c) nilai kurs; dan jarninan kredit. 

B 
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

S 
S 

S 

S 

S 

S 


